
                 ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE  ADMISE – ERORI MATERIALE 
la Anexa nr.1 – Amendamente Admise asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 
 

1. Anexa nr.3/03/10 – Camera Deputaţilor 
 
 Înlocuieşte poziţia 18 din Anexa nr.1 –
Amendamente Admise 

Se propune suplimentarea bugetului Camerei 
Deputaţilor, Anexa nr.3/03/10 cu suma de 2.015 mii 
lei la titlul „Cheltuieli de personal” cu detalierea pe 
articole şi alineate conform anexei.  
 
Sursa de finanţare: din bugetul activităţii 
finanţate integral din venituri proprii 
înfiinţată pe lângă Camera Deputaţilor 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor. 
 
 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
plăţii salariilor personalului angajat să 
deservească activitatea finanţată integral 
din venituri proprii (alimentaţie publică) 
organizată pe lângă Camera Deputaţilor. 

2. Anexa nr.3/03/11 – Camera Deputaţilor 
 
 
Înlocuieşte poziţia 19 din Anexa nr.1 –

Amendamente Admise 
 
 
 

Se propune suplimentarea numărului maxim de 
posturi cu 24  la Anexa nr.3/03/11  
 
Sursa de finanţare: din bugetul activităţii 
finanţate integral din venituri proprii 
înfiinţată pe lângă Camera Deputaţilor 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor. 
 

Pentru o mai bună deservire a 
beneficiarilor activităţii de alimentaţie 
publică organizată pe lângă Camera 
Deputaţilor. 

3. Anexa nr.3/14/03 – Ministerul Afacerilor Externe 
 
Înlocuieşte poziţia 24 din Anexa nr.1 –

Amendamente Admise 

Se propune majorarea numărului maxim de posturi şi 
a fondului aferent salariilor de bază, Anexa 
nr.3/14/03 –Ministerul Afacerilor Externe cu 47 
posturi    

Pentru a asigura punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2007 pentru  
aprobarea redistribuirii unor posturi din 
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În mod corespunzător se va modifica şi Anexa 
nr.3/14/02 ca urmare a majorării titlului 
„Cheltuieli de personal” cu suma de 1.429 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: Cu numărul de posturi 
diminuate se majorează numărul de posturi aferent 
Ministerului Afacerilor Externe 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor. 
 

cadrul aparatului de lucru al Guvernului 
în cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe  şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2007 pentru 
aprobarea redistribuirii unor posturi din 
cadrul aparatului de lucru al Guvernului 
şi al Agenţiei pentru Strategii 
Guvernamentale în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe, în vederea susţinerii 
activităţilor consulare şi diplomatice a 
României la Chişinău şi în Italia şi a 
Hotărârii Guvernului nr.1223/2007 şi 
1388/2007 prin care s-a majorat cu 1 
post de secretar de stat numărul maxim 
de posturi al Ministerului Afacerilor 
Externe.   

4. Anexa nr.3/23/22 – Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile 

 
 
 
Înlocuieşte poziţia 29 din Anexa nr.1 –

Amendamente Admise 

 

    Se propune majorarea alocaţiei bugetare cu suma 
de 5.000 mii lei  de la 5.000 mii lei la 10.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului în continuare 
„Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor 
în jud. Botoşani şi Iaşi” cod 23.70.01.05.02.09 
 

Sursă de finanţare: prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului Mediului şi Dezvoltării 
Durabile 
 
 Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnul senator 
PNL Aurelian Prodan  şi domnul deputat PD Aurel 
Olăreanu 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii, 
respectiv pentru accelerarea lucrărilor 
pentru finalizarea obiectivului de 
investiţii, cu efect direct pentru 
combaterea inundaţiilor în judeţul 
Botoşani şi Iaşi. 

5. Anexa nr.3/23/22 – Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile 

 
 

    Se propune majorarea alocaţiei bugetare cu suma 
de 7.000 mii lei  de la 11.000 mii lei la 18.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului în continuare 
„Amenajare complex Vârful Câmpului” cod 

Pentru asigurarea fondurilor necesare 
finanţării acestui obiectiv de investiţii, 
care va asigura securitatea oraşului Siret 
şi a zonelor limitrofe. 
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Înlocuieşte poziţia 30 din Anexa nr.1 –

Amendamente Admise 

 

23.70.01.05.02.16 respectiv la poziţia de active fixe 
 
 

Sursă de finanţare: prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului Mediului şi Dezvoltării 
Durabile 
 
 
 Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnul senator 
PNL Aurelian Prodan  
 

6. Anexa nr.3/26 – Ministerul Sănătăţii Publice 
 
 
 
Înlocuieşte poziţia 37 din Anexa nr.1 –

Amendamente Admise 
 

Se propune  nominalizarea în bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice Anexa nr.3/26/02 a obiectivului 
Spitalul Foişor Bucureşti, cu suma de 1.500 mii lei. 
pentru reparaţii capitale.  
 
Sursă de finanţare: Din bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice, capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 51.02 „Transferuri de capital” alineatul 11 
„Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale”. 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor,  doamna deputat 
PD Graţiela Iordache şi doamna deputat PD Anca 
Boagiu.  
 

Pentru asigurarea siguranţei în 
exploatare a clădirii spitalului. 

7. Anexa nr.3/26 – Ministerul Sănătăţii Publice 
 
 
 
Înlocuieşte poziţia 38 din Anexa nr.1 –

Amendamente Admise 

Se propune  alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
reabilitarea şi consolidarea Spitalului Municipal 
Rădăuţi, judeţul Suceava. 
   
 
Sursa de finanţare: Suma va fi cuprinsă în cadrul 

Pentru asigurarea siguranţei în 
exploatare a clădirii spitalului. 
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 poziţiei C – „Alte cheltuieli de investiţii”, categoria 
de investiţii d – cheltuieli de expertiză, proiectare şi 
de execuţie privind consolidările, respectiv fişa cod 
26.66.01.0100d, anexă la bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice, prin introducerea unei note în 
subsolul fişei în care să se nominalizeze spitalul  şi 
suma aferentă acestuia. 
 
Autori:  Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnul deputat 
PD Aurel Olărean 
 

8. Anexa nr.3/26 – Ministerul Sănătăţii Publice 
 
 
 
Înlocuieşte poziţia 39 din Anexa nr.1 –

Amendamente Admise 
 

Se propune  nominalizarea în bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice Anexa nr.3/26/02 a „Spitalului 
judeţean Braşov – Clinica de Cardiologie” cu 
suma de 2.200 mii lei,  pentru reparaţii capitale şi a 
Spitalului din Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău cu 
suma de 300 mii lei prin introducerea la cap. 
„Sănătate”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” a alin.51.02.17 „Transferuri 
de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale”.    
 
Sursa de finanţare: Din bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice, capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 51.02 „Transferuri de capital” alineatul 11 
„Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale” şi din 
redistribuirea de la Serviciul de Informaţii Externe. 
  
Autori:  Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor, domnul deputat 
PSD Aurel Gubandru  şi domnul deputat PSD 
Constantin Niţă. 

Pentru asigurarea siguranţei în 
exploatarea clădirii spitalului. 
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9. Anexa nr.3/26/22 – Ministerul Sănătăţii Publice 

 
 
Înlocuieşte poziţia 44 din Anexa nr.1 –

Amendamente Admise 
 

Se propune nominalizarea în bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice Anexa nr.3/26/02 a „Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa” cu suma de 3.500  
mii lei . 
 
Sursă de finanţare: din bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice, capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 51.02 „Transferuri de capital”, alineatul 11 
„Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale”  
  
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor, domnul deputat 
PNL Gheorghe Dragomir şi domnul deputat PSD 
Martin Eduard Stelian. 
 

Pentru asigurarea siguranţei în 
exploatare a clădirii spitalului. 

10. Anexa nr.3/26/22 – Ministerul Sănătăţii Publice 
 
 
Înlocuieşte poziţia 46 din Anexa nr.1 –

Amendamente Admise 
 
 
 
 

Se propune nominalizarea în bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice Anexa nr. 3/26/02 a Spitalului 
Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi 
Balneologie Eforie Nord, judeţul Constanţa cu suma 
de 5.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: Din bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice, capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, 
alineatul 11 „Transferuri pentru reparaţii capitale la 
spitale”.   
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnul deputat 
PNL Gheorghe Dragomir. 
    

Pentru realizarea reparaţiilor capitale la 
Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină 
Fizică şi Balneologie Eforie Nord şi 
pentru asigurarea siguranţei în 
exploatare a clădirii. 
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11. Anexa nr.3/26/22 – Ministerul Sănătăţii Publice 
 
 
Înlocuieşte poziţia 47 din Anexa nr.1 –

Amendamente Admise 
 

      Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Sănătăţii Publice la obiectivul de investiţii „Spitalul 
judeţean de urgentă Bacău”, cod 26.66.01.0206  cu 
suma de 16.521 mii lei  de la 16.639 mii lei la 32.160 
mii lei  
 
Sursa de finanţare:  prin redistribuirea 
sumei de la Ministerul Public.  
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 
sănătate publică din Senat, Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor şi domnul deputat 
PRM prof.dr. Mircea Ifrim 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare îmbunătăţirii condiţiilor 
privind serviciile medicale furnizate de 
acest spital (secţie de oncologie, bloc 
alimentar, staţii de epurare şi tratare a 
apei reziduale provenite din activitatea 
medicală, etc.) 

 

12. Anexa nr.3/26/22 – Ministerul Sănătăţii Publice 
 
 
 
 

Înlocuieşte poziţia 48 din Anexa nr.1 –
Amendamente Admise 
 

      Se propune introducerea în bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice a unei fişe noi de investiţii 
„Centrul Naţional de Prelevare şi Conservare a 
Celulelor STEM” cu suma de 3.500.000 lei ( 
1.000.000 euro). 
 

 Sursă de finanţare: Suma solicitată 
va fi asigurată prin redistribuire de la 
obiectivele de investiţii „Spaţii de cazare 
spital orăşenesc Horezu” cod 
26.66.01.0070. 
 

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate publică din Senat, Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera Deputaţilor şi 
Dl.acad.prof.dr.Mircea Ifrim (Grup Parlamentar al 
PRM) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grup Parlamentar 

Tratamentul afecţiunilor prin 
transplant de celule STEM este un 
tratament modern care şi-a dovedit 
eficacitatea medicală în multe boli care, 
până în prezent, erau letale. Importul de 
celule STEM a devenit , în cele mai 
multe situaţii , o afacere ilegală şi 
imorală, pacienţii fiind obligaţi să achite 
sume ce variază în jurul a 1.000 
euro/caz. Asigurarea funcţionării 
Centrului Naţional de Prelevare şi 
Conservare a Celulelor STEM va duce 
nemijlocit la reducerea esenţială a 
costurilor ( 50 – 70 euro/caz) 
reprezentând un beneficiu pentru 
pacienţi şi , totodată,  la creşterea 
prestigiului medicinii româneşti. 
 În aceste condiţii, finanţarea  Centrului 
Naţional de Prelevare şi Conservare a 
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al PSD)  , dl.dep.Movilă Petre  (Grup Parlamentar al 
PD), dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru (Grup 
Parlamentar al PD) dl.dep.dr.Nechita Aurel (Grup 
Parlamentar al PSD), dl.dep.dr.Dida Corneliu (Grup 
Parlamentar al PSD), dl.dep.dr .Luchian Ion (Grup 
Parlamentar al PNL), dl.dep.dr.Diaconescu Renică 
(Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.dr. Boeriu Valeriu 
(Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.dr. Grigore 
Crăciunescu (Grup Parlamentar al PNL)  şi dl.dep.dr 
.Bonis Istvan (Grup Parlamentar al UDMR). 
 

Celulelor STEM devine un obiectiv 
esenţial al politicii de sănătate. 

 

13. Anexa nr.3/27/02c – Ministerul Culturii şi 
Cultelor, anexă nouă 

 

 Se propune introducerea în bugetul Ministerului 
Culturii şi Cultelor a unei anexe noi Anexa 
nr.3/27.02c în care să fie nominalizate aşezămintele 
culturale care se finanţează  din bugetul Ministerului 
Culturii şi Cultelor, anexată   
 
Sursa de finanţare:  Suma de  2.470  mii lei se 
asigura in cadrul sumelor alocate Ministerului 
Culturii si Cultelor, la capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie” prin suplimentarea titlului 51 
„Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” 
la care se introduc două noi poziţii articolul 51.02  
"Transferuri de capital", alineatul 51.02.18 
„Transferuri de la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale”  
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor, domnul senator 
PSD Arcaş Viorel şi domnii deputaţi – PSD Aurel 
Gubandru, Ion Mocioalcă şi Nicula Cosmin,  domnii 
deputaţi PRM Baban Ştefan şi Popeangă Petre, 
domnul deputat PD Dan Grigore şi domnul deputat 

Pentru acordarea de sprijin financiar 
din bugetul Ministerului Culturii şi 
Cultelor  aşezămintelor culturale. 
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Merka Adrian Miroslav –Grup minorităţi.    
14. Anexa nr.3/27 – Ministerul Culturii şi Cultelor, 

anexă nouă 
 

Se propune suplimentarea bugetului  Ministerului 
Culturii şi Cultelor pe anul 2008 cu suma de 1.250 
mii lei  pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie la Biblioteca Naţională Bucureşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnii deputaţi  
PRM Ştefan Baban şi Petre Popeangă 
 

Pentru continuarea lucrărilor de 
refacere şi reabilitare a Bibliotecii 
Naţionale. 

15. Anexa nr.3/45 – Societatea Romana de 
Radiodifuziune  
 
 
 

Înlocuieşte poziţia 56 din Anexa nr.1 –
Amendamente Admise 
 

Se propune suplimentarea bugetului  Societăţii 
Române de Radiodifuziune cu suma de 4.550 mii lei 
pentru conservarea şi păstrarea fonotecii de aur a 
radioului. 
 
Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnul senator 
PRM Gheorghe Funar şi domnul deputat PSD 
Muşetescu Tiberiu Ovidiu 
 

Pentru a asigura finanţarea 
proiectului de conservare şi păstrare a 
fonotecii de aur a radioului. 

16. Anexa nr.3/46– Societatea Romana de Televiziune 
 
 

Înlocuieşte poziţia 57 din Anexa nr.1 –
Amendamente Admise 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului  Societăţii 
Române de Televiziune cu suma de 50.000 mii lei la 
titlul “Cheltuieli de capital” pentru achiziţionarea de 
aparatură digitală. 
 
 
 
 

Pentru a asigura achiziţionarea de 
aparatură digitală. 
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 Sursă de finanţare:  fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnul senator 
PRM Gheorghe Funar şi domnul deputat PSD 
Muşetescu Tiberiu Ovidiu 
 

17. Anexa nr.3/65 - Ministerul Economiei şi Finanţelor 
- Acţiuni Generale 

 
 
Înlocuieşte poziţia 60 din Anexa nr.1 –

Amendamente Admise 
 
 
 

Se propune diminuarea bugetului Ministerului 
Economiei şi Finanţelor –Acţiuni Generale ca urmare 
a amendamentelor admise la textul legii şi la anexe.  
 
  
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor. 
 

Pentru asigurarea suplimentării 
bugetelor unor ordonatori principali de 
credite şi a sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată către bugetele 
locale.  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


