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AVIZ COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 

 

  În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților comune 

ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Birourile permanente reunite ale 

Camerei Deputaților și Senatului au transmis Comisiei pentru tehnologia informației şi 

comunicaţiilor, Comisiei pentru învățământ și Comisiei pentru știință și tehnologie din 

cadrul Camerei Deputaților, respectiv, Comisiei pentru comunicații, tehnologia 

informației și inteligență artificială, Comisiei pentru învățământ și Comisiei pentru 

știință, inovare și tehnologie din cadrul Senatului, spre dezbatere și avizare, proiectul 

Legii bugetului de stat pe anul 2023 și Anexa nr.3/61 – proiectul de buget al 

Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. 

 Conform prevederilor art.22 și 59 din Regulamentul activităților comune ale 

Camerei Deputaților și Senatului, republicat, membrii celor șase Comisii au dezbătut 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 și Anexa nr.3/61 – proiectul de 

buget al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în ședința comună din 

12 decembrie 2022. 
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 La lucrările Comisiilor au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai 

Ministerului Finanțelor și ai Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. 

 În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de 

stat pe anul 2023 și Anexa nr.3/61 – proiectul de buget al Ministerului 

Cercetării, Inovării și Digitalizării au fost avizate favorabil, cu amendamente 

admise redactate în Anexă. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Deputat 
Ioan-Sabin Sărmaș 

PREŞEDINTE, 
Senator 

Marius Humelnicu 
 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
Deputat 

Dragoș Gabriel Zisopol  
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Senator 

Silvia – Monica Dinică 
 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
Deputat 

Natalia-Elena Intotero 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Senator 

Cristina-Monica Anisie 
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ANEXĂ  

AMENDAMENTE ADMISE 

la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 

Anexa: 3/61- Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 

sursa de finanțare 

1. Anexa nr. 3/61/01 Ministerul Cercetării, 
Inovării și Digitalizării / Sinteza Politicilor 
și a programelor bugetare finanțate prin 
buget / Sprijinirea transformării digitale a 
societății și economiei 

 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/61/01 Ministerul Cercetării, Inovării 
și Digitalizării, pentru Sprijinirea transformării 
digitale a societății și economiei, cu suma de 
200 mii lei, pentru conectarea unităților de 
învățământ la o reţea publică de comunicaţii 
electronice capabile să furnizeze servicii de 
internet, la viteze de transfer a datelor şi alte 
condiţii de calitate adaptate nevoilor specifice, 
a școlilor și liceelor din județul Ilfov, care, în 
prezent, nu beneficiază de o astfel de 
conexiune. 

 

Autorul amendamentului: 

Educația reprezintă un obiectiv strategic la 
nivel național, iar educația modernă implică 
acumularea de noi cunoștințe într-un ritm 
rapid, atât de către elevi, cît și de către 
profesori. Accesul la astfel de cunoștințe și 
informații noi este limitat drastic atunci 
când este vorba de o școală care nu are 
acces la o conexiune de internet. Mai mult, 
Legea privind asigurarea accesului 
persoanelor fizice la servicii de internet în 
bandă largă, la punct fix, nr.175/2022, 
prevede la Art. 7 următoarele: ”În termen de 
trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, instituţiile şi autorităţile 
publice, indiferent de modalitatea de 
finanţare, au obligaţia de a avea conectate 
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George-Cristian TUŢĂ – deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senatului României 

 

la o reţea publică de comunicaţii 
electronice capabile să furnizeze servicii de 
internet, la viteze de transfer a datelor şi 
alte condiţii de calitate adaptate nevoilor 
specifice, toate clădirile pe care le deţin în 
proprietate ori le au în administrare şi care 
au ca destinaţie principală furnizarea de 
servicii publice, dacă aceste clădiri se află 
în aria de disponibilitate a cel puţin unei 
reţele capabile să furnizeze serviciile de 
internet necesare.” 

În prezent în județul Ilfov există un număr 
de 11 școli și licee care nu beneficiază de 
conexiune la internet și anume: 

Școala Gimnazială NR. 1 NUCI 
Școala Gimnazială NR. 1 BUFTEA 
Școala Gimnazială NR. 2 CĂŢELU –
GLINA 
Liceul Teoretic "MIHAIL 
KOGĂLNICEANU" SNAGOV 
Liceul Tehnologic "VINTILĂ 
BRĂTIANU" DRAGOMIREȘTI VALE 
Școala Gimnazială "PROF. ION IONIŢĂ" 
BURIAȘ – PERIȘ 
Școala Primară NR. 1 MERII PETCHII –



5 

 

NUCI 
Școala Primară NR. 2 MICŞUNEŞTII 
MARI – NUCI 
Școala Prima Primară ra NR. 1 ZURBAUA 
- DRAGOMIRESTI VALE 
Școala Gimnazială NR. 1 
DRAGOMIREŞTI VALE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 
DRAGOMIREŞTI DEAL -
DRAGOMIREȘTI VALE 
 

Sursa de finanţare: 

MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE  

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE  

Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

2. Anexa nr. 3/61/01 Ministerul Cercetării, Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Conform celor mai recente date INS și 
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Inovării și Digitalizării / Sinteza Politicilor 
și a programelor bugetare finanțate prin 
buget / Sprijinirea transformării digitale a 
societății și economiei 

Anexa 3/61/01 Ministerul Cercetării, Inovării 
și Digitalizării, pentru Sprijinirea transformării 
digitale a societății și economiei, cu suma de 
425 mii lei, pentru finanțarea derulării de 
programe și campanii de promovare a rolului 
transformării digitale în societate, inclusiv a 
platformei ghișeul.ro.  

 

Autorul amendamentului: 

Sebastian – Ioan BURDUJA – deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senatului României 

Eurostat, deși 80% dintre români au acces la 
internet, doar 28% dintre români au 
competențe digitale de bază. Astfel, se 
remarca nevoia unor programe și campanii 
de conștientizare și educație a populației în 
legătură cu beneficiile transformării digitale 
în societate și avantajele utilizării serviciilor 
publice digitale. 

 

  

Sursa de finanţare: 

MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE  

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE  

Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

3. Anexa nr. 3/61/01 Ministerul Cercetării, Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Educația modernă este strâns legată de 
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Inovării și Digitalizării / Sinteza Politicilor 
și a programelor bugetare finanțate prin 
buget / Sprijinirea transformării digitale a 
societății și economiei 

 

Anexa 3/61/01 Ministerul Cercetării, Inovării 
și Digitalizării, pentru Sprijinirea transformării 
digitale a societății și economiei, cu suma de 
200 mii lei, pentru conectarea bibliotecilor la o 
reţea publică de comunicaţii electronice 
capabile să furnizeze servicii de internet, la 
viteze de transfer a datelor şi alte condiţii de 
calitate adaptate nevoilor specifice, care, în 
prezent, nu beneficiază de o astfel de 
conexiune. 

 

 

Autorul amendamentului: 

Sebastian – Ioan BURDUJA – deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senatului României 

utilizarea noilor tehnologii, nu doar pentru 
facilitarea accesului la informație, ci și 
pentru formarea de competențe digitale. În 
mediul rural, accesul la internet al 
bibliotecilor este încă departe de nevoile 
societății moderne. Chiar dacă prin PNRR, 
1000 de biblioteci vor fi modernizate și 
dotate, conform datelor INS, la nivelul 
anului 2022, în România există 8458 de 
biblioteci naționale, universitare, 
specializate, școlare, publice sau private. În 
mod evident, cea mai mare parte se află în 
mediul rural.  

Mai mult, legea privind asigurarea accesului 
persoanelor fizice la servicii de internet în 
bandă largă, la punct fix, nr.175/2022, 
prevede la Art. 7 următoarele: ”În termen de 
trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, instituţiile şi autorităţile 
publice, indiferent de modalitatea de 
finanţare, au obligaţia de a avea conectate 
la o reţea publică de comunicaţii 
electronice capabile să furnizeze servicii de 
internet, la viteze de transfer a datelor şi 
alte condiţii de calitate adaptate nevoilor 
specifice, toate clădirile pe care le deţin în 
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proprietate ori le au în administrare şi care 
au ca destinaţie principală furnizarea de 
servicii publice, dacă aceste clădiri se află 
în aria de disponibilitate a cel puţin unei 
reţele capabile să furnizeze serviciile de 
internet necesare.” 

 

Sursa de finanţare: 

MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE  

Capitolul 5001, grupa/titlul 50, art 01 
Fonduri de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

MINISTERUL FINANTELOR - ACTIUNI 
GENERALE  

Capitolul 5100, grupa/titlul 55 - Titlul VII 
Alte transferuri 

4. Legea bugetului de stat pe anul 2023 

Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării 

Se propune spre alocare suma de 1.844,880 mii 
lei pentru digitalizarea serviciilor, în comuna 
Mircea Vodă, județul Constanța 

 

Finanțarea este necesară pentru co-
finanțarea proiectului ce vizează asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde si 
alte infrastructuri TIC, pe componenta C10-
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Anexa nr. 3/61/01 

Capitol 5000 

Titlul 51 

Indicativ II- Credite Bugetare 

 

Autor:  

Grupurile parlamentare ale Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Fondul Local  

 

 

Sursa de finanțare:  

MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI 
GENERALE 

Redistribuirea din sumele cu destinație 
specifică alocate ordonatorului principal de 
credite (Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării) 

5. 
Anexa nr. 3 / 61 / 02 5001, 01 Cheltuieli 
Curente, I)  Credite de angajament  

 

 

 

 

 

Se suplimentează bugetul de cheltuieli curente 
al Ministerului Cercetării, Inovării și 
Digitalizării cu suma de 40.000 mii lei pentru 
finanțarea, începând cu 1 ianuarie 2023, a 
cheltuielilor determinate de dezvoltarea unei 
aplicații de tip portofel digital. 

 

 

 

Autor: Cambera Oana-Alexandra – deputat 
neafiliat 

Statul român trebuie să se se adapteze 
vremurilor pe care le trăim. Este, deci, 
esențial să alocăm fonduri pentru a crea o 
aplicație unică pentru acces la toate 
serviciile publice, de tip portofel digital, 
prin care serviciile publice pot fi accesate în 
mod integrat de la distanță, în baza 
legislației aflate în dezvoltare la nivelul 
instituțiilor europene. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul Autorității 
Electorale Permanente Anexa nr. 3 / 48 / 02 
Capitolul 5001, Grupa 59, Articolul 03 
Finanțarea - Partidelor Politice, II. Credite 
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Tulbure Simina-Geanina-Daniela – deputat 
neafiliat 

Lupu Andrei-Răzvan – deputat neafiliat 

Toda Daniel Liviu - deputat neafiliat 

Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat neafiliat 

Ichim Cristian-Paul – deputat neafiliat 

Prunean Alin-Costel – deputat neafiliat 

Rizea Cristina Camelia – deputat neafiliat 

Sas Lóránt-Zoltan – deputat neafiliat 

Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – deputat neafiliat 

Poteraș Cosmin-Marian – senator neafiliat 

bugetare 

 

6. Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării, Anexa 3/61/02, Capitolul 
5301, CERCETARE FUNDAMENTALĂ 
ȘI CERCETARE DEZVOLTARE, II. 
Credite bugetare 

Se propune suplimentarea creditelor bugetare 
cu suma de 15.000 mii lei pentru Proiecte de 
mobilitate pentru cercetători cu experiență din 
diaspora. 

  

Autor: senator Radu-Mihai Mihail, Grup 

De-a lungul timpului, cercetarea din 
România a suferit de pe urma subfinanțării 
cronice. La aceasta se adaugă̆ lipsa unor 
politici guvernamentale susținute și coerente 
care să stimuleze activitățile în domeniul 
cercetării, dezvoltării și inovării (CDI). Or, 
avansarea economiei românești pe termen 
lung și generarea de valoare adăugată vor 
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parlamentar USR depinde de modul în care sunt susținute 
investițiile în CDI. 

Din cauza  subfinanțării domeniului, mulți 
cercetători români au ales să își continue 
activitatea profesională în afara granițelor 
țării. Prin suplimentarea bugetului alocat 
readucerii în țară a cercetătorilor români din 
diaspora, ne propunem să consolidăm acest 
segment vital pentru  dezvoltarea României.

Sursa de finanțare:  15.000 mii lei din 
bugetul Ministerului Finanțelor  - acțiuni 
generale, Anexa 3/65/02, Capitol 5001, 
articolul 01, Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția  Guvernului, II. Credite bugetare. 

7. Anexa 3/61, capitol 8510, titlu 20 
Se suplimentează suma prevăzută  cu 50.000 
mii lei aferentă implementării platformei 
naționale pentru interoperabilitate. 

Concluzie: Suma care va figura în anexă: 
66.325 

Autori: 

deputat Diana Buzoianu - USR, 

În Parlamentul României, în acest an, am 
votat legea interoperabilității care prevede 
crearea platformei naționale pentru 
interoperabilitate. Cu toate acestea, în 
bugetul alocat MCID nu este menționată 
alocarea de resurse pentru acest proiect de o 
importanță majoră în anii care vor urma. 
Drept referință, Republica Moldova a alocat 
20 de milioane de lei doar pentru 
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deputat Bogdan Rodeanu - USR implementarea sistemului de 
interoperabilitate. 

  

Sursa de finanțare: 

Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități 
ale Administrației Publice’, Articol 2‚ 
Transferuri de capital’, Alineat 38‚ 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I) Cod 1284 

8. Anexa 3/61, capitol 8510, titlu 20 
Se suplimentează suma prevăzută  cu 100.000 
mii lei aferentă implementării unor programe 
naționale de creare de competențe digitale 
pentru funcționari publici. 

Concluzie: Suma care va figura în anexă: 
116.325 

Autori: 

deputat Diana Buzoianu - USR, 

deputat Bogdan Rodeanu - USR 

Lipsa aptitudinilor digitale a funcționarilor 
publice este o problemă majoră. Degeaba 
avem legi pentru digitalizare, degeaba 
creăm platforme și alocăm fonduri pentru 
funcționarea lor, dacă nu avem funcționari 
care să știe să le folosească. Avem 1,2 
milioane de bugeti. Aproximativ 500.000 de 
functionari publici, fără să luăm în calcul 
instituțiile de forță, sistemul de sănătate și 
sistemul de educație. Guvernul a alocat prin 
PNRR fonduri pentru instruirea digitală a 
30.000 de funcționari publici până în 2026. 
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În ritmul acesta, am avea nevoie de 50 de 
ani pentru a instrui o parte din funcționarii 
publici din România. Avem nevoie de 
alocări serioase de fonduri în direcția asta. 

  

Sursa de finanțare: 

Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități 
ale Administrației Publice’, Articol 2‚ 
Transferuri de capital’, Alineat 38‚ 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I) Cod 1284. 

9. Anexa 3/61, capitol 8510, titlu 20 
Se suplimentează suma prevăzută  cu 100.000 
mii lei aferentă implementării măsurilor 
privind crearea de competențe digitale pentru 
cetățeni. 

Concluzie: Suma care va figura în anexă: 
116.325 

Autori: 

deputat Diana Buzoianu - USR, 

Doar ⅓ români au competențe digitale de 
bază. Astfel, chiar și dacă am reuși să 
digitalizăm toate instituțiile publice, tot nu 
ar fi de ajuns, dacă nu s-ar putea bucura de 
aceste servicii o mare parte din populație. 
Prin PNRR au fost alocate fonduri europene 
pentru  oferirea de cursuri de formare pentru 
dezvoltarea competențelor digitale pentru 
100.000 de cetățeni până în 2026. Este un 
ritm mult prea lent în comparație cu nevoia 
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deputat Bogdan Rodeanu - USR reală. 

Sursa de finanțare: 

Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități 
ale Administrației Publice’, Articol 2‚ 
Transferuri de capital’, Alineat 38‚ 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I) Cod 1284. 

10. Anexa 3/61, capitol 8510, titlu 20 
Se suplimentează suma prevăzută  cu 200.000 
mii lei aferentă implementării măsurilor 
privind crearea unui fond național prin care să 
fie ajutate instituțiile publice de la nivel 
central/local să migreze serviciile publice în 
online. 

Concluzie: Suma care va figura în anexă: 
216.325 

Autori: 

deputat Diana Buzoianu - USR, 

deputat Bogdan Rodeanu - USR 

Mai mult, degeaba vom reuși să 
implementăm cloud-ul guvernamental și 
platforma națională pentru 
interoperabilitate, dacă instituțiile nu au 
baze de date în format electronic și nu au 
platforme sau aplicații prin care oferă 
serviciile publice și online. Fiasco-ul trecerii 
dosarelor deținute de casele de pensii 
județene în format electronic dovedește că e 
enorm de mult de muncă pe această direcție. 
Or, instituțiile au nevoie de resurse pentru a-
și digitaliza bazele de date, iar Guvernul nu 
pare să ia această problemă în considerare. 

Sursa de finanțare: 
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Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități 
ale Administrației Publice’, Articol 2‚ 
Transferuri de capital’, Alineat 38‚ 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I) Cod 1284 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


