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Parlamentul  României 
 

SENAT  CAMERA 
DEPUTAŢILOR 
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RAPORT COMUN 
 
 
 
 
 

În urma examinării proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005, a 

amendamentelor depuse de Comisiile permanente ale celor două Camere ale 

Parlamentului şi a celor depuse de parlamentari, Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci 

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, care au fost avizate în fond, propun ca proiectul de 

Lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu amendamentele prezentate în anexele 

1 şi 2 la prezentul raport. 

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dr. Viorel Ştefan 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ovidiu Muşetescu 
 

 
 
 
 
 

asupra proiectului Legii  bugetului de stat pe anul 2005 



Anexa nr.1 

Amendamente  ADMISE                                                                                               
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

1. Art.1. – Obiectul prezentei legi îl constituie 
stabilirea volumului veniturilor şi a structurii 
acestora pe capitole şi subcapitole, al cheltuielilor 
pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite 
pentru bugetul de stat, bugetele fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor 
externe, fondurilor externe nerambursabile, precum  
şi  pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru 
anul 2005.    

 

Se propune modificarea art.1, astfel: 
«Art. 1 - Obiectul prezentei legi îl constituie 

stabilirea volumului veniturilor şi a structurii 

acestora, pe capitole şi subcapitole, al 
cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori 
principali de credite pentru bugetul de stat, 
bugetele fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor 
externe nerambursabile, precum  şi  pentru sumele 
alocate din venituri proprii, pentru anul 2005.» 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor  şi domnul deputat 
PRM Brudaşcu Dan. 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie. 

2.  Art.2. – (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 
2005, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, 
iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, 
titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută 
în anexa nr.1. 

 

Se propune modificarea art.2, alin. 
(1),astfel: 
«Art. 2 – (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 

2005, detaliată, la venituri, pe capitole şi 
subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, 
subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, 
este prevăzută în anexa nr.1» 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor şi domnul deputat 
PRM Brudaşcu Dan. 

 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

3.   Art.2-(2) Bugetul de stat pe anul 2005 se stabileşte 
la venituri în sumă de 357.244,1 miliarde lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 387.832,7 miliarde lei, cu un 
deficit de 30.588,6 miliarde lei. 

 

Se propune modificarea alin.(2) al art.2, astfel: 
 

« Art.2-(2) Bugetul de stat pe anul 2005 se stabileşte 
la venituri în sumă de 357.366,6 miliarde lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 387.955,2 miliarde lei, cu un 
deficit de 30.588,6 miliarde lei. » 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   

Ca urmare a amendamentelor 
admise la anexe. 

4. Art.3. –Impozitele, taxele, contribuţiile şi 
celelalte venituri ale bugetului de stat,  bugetelor 
locale şi ale bugetului fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, pe anul 2005, de orice 
natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit 
dispoziţiilor prezentei legi. 

 

Se propune modificarea art.3, astfel: 
 
«Art. 3 - Impozitele, taxele, contribuţiile şi 

celelalte venituri ale bugetului de stat, ale 
bugetelor locale şi ale bugetului fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 
2005, de orice natură şi provenienţă, se încasează 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.» 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor  şi  domnul 
deputat PRM Brudaşcu Dan. 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a acordurilor. 

5. Art.5. – Impozitele care se cuprind la capitolul 
“Impozitul pe venit”, restante la data de 31 
decembrie 1999 şi neîncasate până la data de 31 
decembrie 2004, se încasează începând cu  anul 2005 
la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au fost 
datorate, iar la bugetele locale se încasează la  
capitolul „Impozite şi taxe de la populaţie”, 
subcapitolul „Alte impozite şi taxe de la populaţie”. 

 

Se propune modificarea art.5, astfel: 
«Art. 5 – Impozitele, care se cuprind la capitolul 

“Impozitul pe venit”, restante la data de 31 
decembrie 1999 şi neîncasate până la data de 31 
decembrie 2004, se încasează începând cu  anul 
2005 la aceleaşi bugete şi subdiviziuni la care au 
fost datorate, iar la bugetele locale se încasează la  
capitolul „Impozite şi taxe de la populaţie”, 
subcapitolul „Alte impozite şi taxe de la 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

populaţie”.» 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor  şi  domnul 
deputat PRM Brudaşcu Dan. 

6. Art.6. - Veniturile bugetului de stat pe anul 2005 sunt în 
sumă de 357.244,1  miliarde lei şi se prezintă astfel: 

    
                                                                            -miliarde lei- 

 
VENITURI-TOTAL                                                       357.244,1 
din care: 
Venituri curente                                                             356.036,1 
din acestea:  
a) Venituri fiscale:                                                         335.997,1 
- impozite directe                                                             75.262,8 
  din care: 
  - impozitul pe profit                                                       60.710,0 
  - impozitul pe salarii şi venit                                         76.887,0   
     - cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 
       pentru bugetele locale (se scad)                             - 69.694,2   
  - alte impozite directe                                                      6.540,0 
  - contribuţii                                                                         820,0 
- impozite indirecte                                                        260.734,3 
   din care: 
  - taxa pe valoarea adăugată                                         126.545,3   
    - taxa pe valoarea adăugată încasată                         186.094,0    
    - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
       pentru bugetele locale (se scad)                              -59.548,7 
  - accize                                                                          97.733,0 
  - taxe vamale                                                                 16.752,0 
  - alte impozite indirecte                                                 19.704,0 
b) venituri nefiscale                                                         20.039,0 
Venituri din capital                                                           1.133,0 
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                75,0   

Se propune modificarea art. 6 , astfel: 
Art.6. - Veniturile bugetului de stat pe anul 2005 sunt în 

sumă de 357.366,6  miliarde lei şi se prezintă astfel: 
                                                                               -miliarde lei- 

 
VENITURI-TOTAL                                                       357.366,6 
din care: 
Venituri curente                                                             356.158,6 
din acestea:  
a) Venituri fiscale:                                                         336.119,6 
- impozite directe                                                             75.238,1 
  din care: 
  - impozitul pe profit                                                       60.710,0 
  - impozitul pe salarii şi venit                                         76.887,0   
     - cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 
       pentru bugetele locale (se scad)                             - 69.718,9   
  - alte impozite directe                                                      6.540,0 
  - contribuţii                                                                         820,0 
- impozite indirecte                                                        260.881,5 
   din care: 
  - taxa pe valoarea adăugată                                         126.692,5   
    - taxa pe valoarea adăugată încasată                         186.094,0    
    - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
       pentru bugetele locale (se scad)                              -59.401,5 
  - accize                                                                          97.733,0 
  - taxe vamale                                                                 16.752,0 
  - alte impozite indirecte                                                 19.704,0 
b) venituri nefiscale                                                         20.039,0 
Venituri din capital                                                           1.133,0 
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                75,0   

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor   

Ca urmare a amendamentelor 
admise la anexe. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

7. Art.7. - Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005, în 
sumă de 387.832,7 miliarde lei, în structură economică se 
prezintă astfel: 

 
 

-miliarde lei 
 

CHELTUIELI-TOTAL                              387.832,7   
din care: 
1.Cheltuieli curente                                                       322.550,1   
din acestea: 
a) cheltuieli de personal                                                  61.710,1    
b) cheltuieli materiale şi servicii                                     46.272,4  
c) subvenţii                                                                      26.883,4 
d)prime                                                                              1.800,0 
e)transferuri                                                                   150.692,4   
f) dobânzi aferente datoriei publice  
   şi alte cheltuieli                                                             34.801,7   
 g) rezerve                                                                             390,1 
2.Cheltuieli de capital                                                      28.696,0 
3. Împrumuturi acordate                                                       129,2 
4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi 
   şi comisioane la credite                                                36.457,4 
din acestea: 
  a) Rambursări de credite externe şi plăţi 
 de dobânzi şi comisioane                                                36.155,5 
 - rambursări de credite  externe                                      24.066,6 
 - plăţi de dobânzi şi comisioane                                     12.088,9 
  b) Rambursări de credite interne şi plăţi de 
dobânzi şi comisioane aferente acestora                              301,9 
 - rambursări de credite interne                                            101,7 
 - plăţi de dobânzi şi comisioane                                         200,2 

                                 

Se propune modificarea art.7, astfel:  
Art.7. - Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005, în 

sumă de 387.955,2 miliarde lei, în structură economică se 
prezintă astfel: 

 
-miliarde lei- 

 
CHELTUIELI-TOTAL                              387.955,2   
din care: 
1.Cheltuieli curente                                                       322.540,9   
din acestea: 
a) cheltuieli de personal                                                  61.710,1    
b) cheltuieli materiale şi servicii                                     46.314,3   
c) subvenţii                                                                      26.903,4 
d)prime                                                                              1.800,0 
e)transferuri                                                                   150.730,0   
f) dobânzi aferente datoriei publice  
   şi alte cheltuieli                                                             34.801,7   
 g) rezerve                                                                             281,4 
2.Cheltuieli de capital                                                      28.827,7 
3. Împrumuturi acordate                                                       129,2 
4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi 
   şi comisioane la credite                                                36.457,4 
din acestea: 
  a) Rambursări de credite externe şi plăţi 
 de dobânzi şi comisioane                                                36.135,5 
 - rambursări de credite  externe                                      24.066,6 
 - plăţi de dobânzi şi comisioane                                     12.068,9 
  b) Rambursări de credite interne şi plăţi de 
dobânzi şi comisioane aferente acestora                              321,9 
 - rambursări de credite interne                                            101,7 
 - plăţi de dobânzi şi comisioane                                          220,2 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   
 

Ca urmare a amendamentelor 
admise la anexe. 

8. Art.8.-(4) În bugetul Ministerului Finanţelor Se propune modificarea alin.(4) al art.8, Se propune admiterea 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

Publice – Acţiuni generale sunt prevăzute şi sumele 
aferente creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 
2005 în condiţiile stabilite prin lege, cu excepţia 
celor aferente personalului Ministerului Apărării 
Naţionale care va acorda creşterile salariale din 
bugetul aprobat acestuia. Aceste sume se 
repartizează pe  ordonatori principali de credite în 
cursul anului prin hotărâre a Guvernului, în funcţie 
de execuţia bugetară şi de necesităţile de finanţare. 

 

astfel: 
«Art.8.-(4) În bugetul Ministerului Finanţelor 

Publice – Acţiuni generale sunt prevăzute şi sumele 
aferente creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 
2005 în condiţiile stabilite prin lege, cu excepţia 
celor aferente Senatului şi Camerei Deputaţilor, 
precum şi ale personalului Ministerului Apărării 
Naţionale, care, vor acorda creşterile salariale din 
bugetele aprobate acestora. Aceste sume se 
repartizează pe  ordonatori principali de credite în 
cursul anului prin hotărâre a Guvernului, în funcţie 
de execuţia bugetară şi de necesităţile de finanţare.» 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   
 

amendamentului ca urmare a 
amendamentelor admise la anexe. 

 

9.    Art.9. – (2) În cursul anului, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite se pot efectua 
virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în 
limita sumelor totale prevăzute cu această destinaţie 
şi în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

 

Se propune modificarea art.9, alin. (2), 
astfel: 
«Art.9–(2) În cursul anului, cu aprobarea 

ordonatorului principal de credite, se pot efectua 
virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în 
limita sumelor totale prevăzute cu această 
destinaţie şi în condiţiile legislaţiei în vigoare.» 
 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor  şi domnul deputat 
PRM Brudaşcu Dan. 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie. 

 

10. Art.10. – În vederea monitorizării cheltuielilor de 
personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 2005, 
ordonatorii principali de credite bugetare au 

Se propune modificarea art.10, lit. c), 
astfel: 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

următoarele obligaţii: 
c) vor raporta lunar plăţile de casă aferente 

cheltuielilor de personal, la datele şi în structura 
stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, 
care va fi emis în termen de 20 zile de la   data 
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 

«Art. 10 – În vederea monitorizării cheltuielilor 
de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 
2005, ordonatorii principali de credite bugetare au 
următoarele obligaţii: 

c) vor raporta, lunar, plăţile de casă aferente 
cheltuielilor de personal, la datele şi în structura 
stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, 
care va fi emis în termen de 20 zile de la   data 
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.» 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor  şi domnul deputat 
PRM Brudaşcu Dan. 
 

corectă a semnelor de punctuaţie. 
 

11. Art.11. – (1) Cheltuielile pentru autorităţile 
publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe 
anul 2005, se stabilesc în sumă de   26.173,5 miliarde 
lei, din care: 16.103,8 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 6.339,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi 
servicii, 64,1 miliarde lei subvenţii de la buget pentru 
instituţii publice, 1.241,3 miliarde lei transferuri, 
1.752,4 miliarde lei cheltuieli de capital şi  672,0 
miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi 
comisioane aferente acestora. 

(2) Cheltuielile pentru autorităţile publice sunt în 
sumă de  1.499,8 miliarde lei pentru Camera 
Deputaţilor, 649,0 miliarde lei pentru Senat, 154,2 
miliarde lei pentru Administraţia Prezidenţială,  80,1 
miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 693,1 
miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 8.099,7 
miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 41,1 

Se propune modificarea alin. (1) şi (2) ale 
art.11, astfel: 

« Art.11. – (1) Cheltuielile pentru autorităţile 
publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe 
anul 2005, se stabilesc în sumă de  26.543,5 miliarde 
lei, din care: 16.340,7 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 6.381,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi 
servicii, 64,1 miliarde lei subvenţii de la buget pentru 
instituţii publice, 1.240,9 miliarde lei transferuri, 
1.844,0 miliarde lei cheltuieli de capital şi 672,1 
miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi 
comisioane aferente acestora. 
(2) Cheltuielile pentru autorităţile publice 

sunt în sumă de  1.700,7 miliarde lei pentru 
Camera Deputaţilor, 818,3 miliarde lei pentru 
Senat, 154,2 miliarde lei pentru 

Ca urmare a amendamentelor 
admise la anexe. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 38,0 miliarde 
lei pentru Avocatul Poporului, 88,6 miliarde lei 
pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, 234,0 miliarde lei pentru Consiliul 
Concurenţei, 69,2 miliarde lei pentru Consiliul 
Naţional al Audiovizualului, 14.526,7 miliarde lei 
pentru administraţia publică centrală, din care: 
1.592,6 miliarde lei pentru Secretariatul General al 
Guvernului, 544,2 miliarde lei pentru Cancelaria 
Primului-ministru  şi 12.389,9 miliarde lei pentru 
ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale de specialitate. 

 

Administraţia Prezidenţială,  80,1 miliarde lei 
pentru Curtea Constituţională, 693,1 miliarde 
lei pentru Curtea de Conturi, 8.099,7 miliarde 
lei pentru autoritatea judecătorească, 41,1 
miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 38,0 
miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 88,6 
miliarde lei pentru Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii, 234,0 
miliarde lei pentru Consiliul Concurenţei, 
69,2 miliarde lei pentru Consiliul Naţional al 
Audiovizualului, 14.526,5 miliarde lei pentru 
administraţia publică centrală, din care: 
1.592,6 miliarde lei pentru Secretariatul 
General al Guvernului, 544,2 miliarde lei 
pentru Cancelaria Primului-ministru  şi 
12.389,7 miliarde lei pentru ministere şi 
celelalte autorităţi ale administraţiei publice 
centrale de specialitate.» 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor   
 

12. Art.11. – (7)  În anul 2005 se constituie la 
dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un depozit în 
valoare de 10,0 miliarde lei pentru acţiuni privind 
organizarea de flagranturi, în lei sau valută, după 
caz.   

 

Se propune modificarea art.11, alin. (7), 
astfel: 
«Art. 11 – (7) În anul 2005 se constituie, la 

dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un depozit 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

în valoare de 10,0 miliarde lei pentru acţiuni 
privind organizarea de flagranturi, în lei sau valută, 
după caz.» 

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  
şi domnul deputat PRM Brudaşcu Dan. 

13. Art.12. – (4) În cursul anului 2005 în vederea 
asigurării necesarului de poliţişti de frontieră, 
numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul 
Administraţiei şi Internelor se majorează cu 1.400 de 
posturi. 

(6) În anul 2005 se constituie la dispoziţia 
Direcţiei generale de combatere a Crimei Organizate 
şi Antidrog din cadrul Ministerului Administraţie şi 
Internelor, un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei 
pentru acţiuni privind organizarea de flagranturi, în 
lei sau în valută, după caz. 

 

Se propune modificarea art.12, alin. (4) şi 
(6), astfel: 
«Art. 12 – (4) În cursul anului 2005, în vederea 

asigurării necesarului de poliţişti de frontieră, 
numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul 
Administraţiei şi Internelor se majorează cu 1.400 de 
posturi. 

(6) În anul 2005 se constituie, la dispoziţia 
Direcţiei generale de combatere a Crimei Organizate 
şi Antidrog din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei 
pentru acţiuni privind organizarea de flagranturi, în 
lei sau în valută, după caz.» 

Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 
şi  domnul deputat PRM Brudaşcu Dan. 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie. 

14. Art.13. – (1) Cheltuielile social-culturale, care 
se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se 
stabilesc în sumă de 109.439,0 miliarde lei, din care: 
4.724,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 9.017,3 
miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 4.801,5 

Se propune modificarea alin.(1) şi (2) ale 
art. 13, astfel: 
 
« Art.13. – (1) Cheltuielile social-culturale, care 

se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se 

Ca urmare a amendamentelor 
admise la anexe. 



                                                                                                                                                                     
 
 

 9

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii 
publice, 80.669,0 miliarde lei transferuri, 3.420,6 
miliarde lei cheltuieli de capital şi  6.806,4 miliarde 
lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi 
comisioane aferente acestora.  

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de 
cheltuieli sunt în sumă de 23.314,8 miliarde lei 
pentru învăţământ, 15.177,9 miliarde lei pentru 
sănătate, 8.519,9 miliarde lei pentru cultură, religie şi 
acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret şi 
62.426,4 miliarde lei pentru asistenţă socială, 
alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.  

 

stabilesc în sumă de 109.512,1 miliarde lei, din care: 
4.724,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 9.017,3 
miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 4.801,5 
miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii 
publice, 80.727,0 miliarde lei transferuri, 3.435,7 
miliarde lei cheltuieli de capital şi  6.806,4 miliarde 
lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi 
comisioane aferente acestora.  

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de 
cheltuieli sunt în sumă de 23.329,9 miliarde lei 
pentru învăţământ, 15.177,9 miliarde lei pentru 
sănătate, 8.577,9 miliarde lei pentru cultură, religie şi 
acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret şi 
62.426,4 miliarde lei pentru asistenţă socială, 
alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. » 

 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor   
15. Art.13. – (6) Guvernul poate garanta credite 

externe, în limita a 150 milioane dolari S.U.A., 
contractate de către instituţiile de învăţământ 
superior pe seama veniturilor proprii pe bază de 
proiecte, în limita plafonului anual de îndatorare 
externă şi a capacităţii financiare a instituţiilor 
contractante de a acoperi serviciul datoriei publice 
externe, în condiţiile legii 

Se propune modificarea art.13, alin. (6), 
astfel: 
 
«Art. 13 – (6) Guvernul poate garanta credite 

externe, în limita a 150 milioane dolari S.U.A., 
contractate de către instituţiile de învăţământ 

superior pe seama veniturilor proprii, pe bază de 
proiecte, în limita plafonului anual de îndatorare 
externă şi a capacităţii financiare a instituţiilor 
contractante de a acoperi serviciul datoriei publice 
externe, în condiţiile legii » 
 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie. 
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Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor  şi domnul deputat 
PRM Brudaşcu Dan. 

16. Art.13, alin.( 91) - nou Se propune introducerea la art. 13  după 
alin.(9) a unui alineat nou, ( 91) , cu 
următorul cuprins: 
 
« ( 91) – În bugetul Ministerului Sănătăţii 

este cuprinsă şi suma de 3.767.400 mii lei 
pentru Societatea Naţională de Cruce Roşie 
din România.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor   

Se propune admiterea 
amendamentului în vederea 
evidenţierii fondurilor alocate 
Societăţii Naţionale de Cruce 
Roşie din România, ca urmare a 
obligaţiilor asumate de statul 
român prin ratificarea 
Convenţiilor de la Geneva din 
1949 şi a Protocoalelor 
Adiţionale ale acestora, precum 
şi a calităţii Crucii Roşii 
Române de membru al 
Federaţiei Internaţionale a 
Societăţilor de Cruce Roşie şi 
Semilună Roşie, recunoscută de 
Comitetul Internaţional al Crucii 
Roşii, cu obligaţii de participare 
la finanţarea programelor 
umanitare la nivel mondial. 

17. Art.13. – (13) Numărul maxim de posturi al 
personalului clerical care beneficiază la salarizare de 
sprijinul statului potrivit legii, este cel prevăzut în 
anexă la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. 

(16) În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor la 
titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" este cuprinsă şi 
suma de 71,0 miliarde lei care se va utiliza pentru 

Se propune modificarea alin.(13) şi (16) 
ale art.13, astfel: 
 
« Art.13. – (13) Numărul maxim de 

posturi pentru personalul clerical care 
beneficiază la salarizare de sprijinul statului 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
acurateţea textului şi folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie. 
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finanţarea acţiunilor aferente programului prioritar 
„Sibiu, capitala culturală  a Europei”.    

potrivit legii, este cel prevăzut în anexă la 
bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. 
(16) În bugetul Ministerului Culturii şi 

Cultelor la titlul "Cheltuieli materiale şi 
servicii" este cuprinsă şi suma de 71,0 
miliarde lei, care se va utiliza pentru 
finanţarea acţiunilor aferente programului 
prioritar „Sibiu, capitala culturală  a 
Europei”.» 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  
şi domnul deputat PRM Brudaşcu Dan. 

18. Art.14. – (1) Cheltuielile pentru servicii şi 
dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se 
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se 
stabilesc în sumă de 10.425,1 miliarde lei, din care: 
431,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 274,8 
miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 11,3 
miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii 
publice, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 4.185,7 
miliarde lei cheltuieli de capital şi 3.408,7 miliarde 
lei rambursări de credite,  plăţi de dobânzi şi 
comisioane aferente acestora. 

(2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare 
publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de 
cheltuieli, sunt în sumă de 7.105,8 miliarde lei pentru 
servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi 3.319,3 
miliarde lei pentru mediu şi ape. 

 

Se propune modificarea art.14  alin. (1) şi 
(2), astfel: 

« Art.14. – (1) Cheltuielile pentru servicii şi 
dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se 
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se 
stabilesc în sumă de 10.445,1 miliarde lei, din care: 
431,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 274,8 
miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 11,3 
miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii 
publice, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 4.205,7 
miliarde lei cheltuieli de capital şi 3.408,7 miliarde 
lei rambursări de credite,  plăţi de dobânzi şi 
comisioane aferente acestora. 

(2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare 
publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de 
cheltuieli, sunt în sumă de 7.105,8 miliarde lei pentru 
servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi 3.339,3 

Ca urmare a amendamentelor 
admise la anexe. 



                                                                                                                                                                     
 
 

 12

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

miliarde lei pentru mediu şi ape.» 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci 

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor   
19. Art.15. – (1) Cheltuielile din bugetul de stat 

pentru acţiuni economice se stabilesc în sumă de 
91.500,1 miliarde lei, din care:  1.950,8 miliarde lei 
cheltuieli de personal, 3.791,5 miliarde lei cheltuieli 
materiale şi servicii, 17.831,1 miliarde lei subvenţii, 
1.800,0 miliarde lei prime, 42.806,1 miliarde lei 
transferuri, 7.337,1 miliarde lei cheltuieli de capital şi 
15.983,5 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de 
dobânzi şi comisioane aferente acestora. 

(2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe 
capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 10.239,1 
miliarde lei pentru industrie, 25.817,0 miliarde lei 
pentru agricultură şi silvicultură, 37.229,3 miliarde 
lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 18.214,7 
miliarde lei pentru alte acţiuni economice. 

 

Se propune modificarea art.15  alin. (1) şi 
(2), astfel: 

« Art.15. – (1) Cheltuielile din bugetul de stat 
pentru acţiuni economice se stabilesc în sumă de 
91.505,2 miliarde lei, din care:  1.950,8 miliarde lei 
cheltuieli de personal, 3.791,5 miliarde lei cheltuieli 
materiale şi servicii, 17.851,1 miliarde lei subvenţii, 
1.800,0 miliarde lei prime, 42.786,2 miliarde lei 
transferuri, 7.342,1 miliarde lei cheltuieli de capital 
şi 15.983,5 miliarde lei rambursări de credite, plăţi 
de dobânzi şi comisioane aferente acestora. 

(2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe 
capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 10.239,1 
miliarde lei pentru industrie, 25.822,1 miliarde lei 
pentru agricultură şi silvicultură, 37.229,3 miliarde 
lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 18.214,7 
miliarde lei pentru alte acţiuni economice.» 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor   

Ca urmare a amendamentelor 
admise la anexe. 

20. Art.15. – (3) Cheltuielile destinate stimulării 
producţiei de export şi a exportului în sumă de  
3.430,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea 
de  bonificaţii de dobândă la exportul de produse cu 
ciclu scurt şi mediu de fabricaţie şi la exportul de 
obiective complexe şi produse cu ciclu lung de 
fabricaţie; garanţii la creditele acordate pentru 
producţia de export, precum şi la exportul de 

Se propune modificarea art.15, alin. (3) şi 
(6), astfel: 
«Art. 15 – (3) Cheltuielile destinate 

stimulării producţiei de export şi a 
exportului, în sumă de  3.430,0 miliarde lei, 
se vor utiliza pentru: acordarea de  bonificaţii 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie. 
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obiective complexe şi produse cu ciclu lung de 
fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea creditelor de 
export pe termen scurt, mediu şi lung, a garanţiilor la 
exportul de obiective complexe şi produse cu ciclu 
lung de fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea 
investiţiilor române în străinătate. 

(6) În bugetul Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului  la titlul „Transferuri”, 
articolul „Transferuri consolidabile”, este cuprinsă şi 
suma de 400,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru 
finanţarea lucrărilor aferente străzilor care se vor 
amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de 
cvartale de locuinţe noi, construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe în localităţile rurale şi 
urbane. 

de dobândă la exportul de produse cu ciclu 
scurt şi mediu de fabricaţie şi la exportul de 
obiective complexe şi produse cu ciclu lung 
de fabricaţie; garanţii la creditele acordate 
pentru producţia de export, precum şi la 
exportul de obiective complexe şi produse cu 
ciclu lung de fabricaţie; asigurarea şi 
reasigurarea creditelor de export pe termen 
scurt, mediu şi lung, a garanţiilor la exportul 
de obiective complexe şi produse cu ciclu 
lung de fabricaţie; asigurarea şi reasigurarea 
investiţiilor române în străinătate. 

(6) În bugetul Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului,  la titlul 
„Transferuri”, articolul „Transferuri 
consolidabile”, este cuprinsă şi suma de 
400,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru 
finanţarea lucrărilor aferente străzilor, care se 
vor amenaja în perimetrele destinate 
construcţiilor de cvartale de locuinţe noi, 
construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe în localităţile rurale şi urbane.» 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  şi 
domnul deputat PRM Brudaşcu Dan. 

21.  Art.16. – (1) În bugetul Ministerului Agriculturii, Se propune eliminarea alin.(1) şi (2) ale art.16 şi Se propune admiterea 
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Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la titlul „Subvenţii” 
este cuprinsă şi suma de 400,0 miliarde lei, care 
reprezintă contravaloarea energiei electrice necesară 
pentru irigaţii şi desecări, conform legii. 

(2) Cu suma de 400,0 miliarde lei Societatea 
Naţională „Îmbunătăţiri Funciare” – S.A. îşi achită cu 
prioritate contravaloarea energiei electrice furnizate 
de către Societatea Comercială de Distribuţie şi 
Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. 

 

renumerotarea corespunzătoare a celorlalte alineate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   
 

amendamentului întrucât: 
Conform art.35  alin.(1) din Legea 

nr.138/2004 privind îmbunătăţirile 
funciare, în termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a legii se înfiinţează 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare prin 
reorganizarea Societăţii Naţionale 
„Îmbunătăţiri Funciare” S.A., care se 
divizează în vederea privatizării. 

Potrivit art.77  alin.(1) din Legea 
nr.138/2004  Societatea Naţională 
„Îmbunătăţiri Funciare” S.A se 
reorganizează în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.1407/2004 pentru aprobarea planului 
de reorganizare globală a S.N.I.F. 

Astfel, conform punctului 17 din 
anexa la  Hotărârea Guvernului 
nr.1407/2004, în primii doi ani de la  
înfiinţarea Administraţiei Naţionale a 
Îmbunătăţirilor Funciare (1 iulie 2004) , 
activitatea S.N.I.F. se finanţează 
indirect de la bugetul de stat, prin 
comenzi date de Administraţie. 

În aceste condiţii, începând cu anul 
2005, S.N.I.F. nu va mai fi 
subvenţionată de la bugetul de stat, fapt 
pentru care este necesară eliminarea 
alin. (1) şi (2) ale art.16 din proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2005.  
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22. Art.16. – (5) Cu suma de 1.200,0 miliarde lei, 
prevăzută la alin.(4), Societatea Naţională de 
Transport Feroviar de Călători  „C.F.R. Călători”-
S.A. achită Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„C.F.R.”-S.A. tariful de utilizare a infrastructurii 
feroviare publice, care la rândul ei achită către 
Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice „Electrica” – S.A., contravaloarea 
energiei electrice consumate. 

 

Se propune modificarea art.16, alin. (5), 
astfel: 
 
«Art. 16 – (5) Cu suma de 1.200,0 miliarde lei, 

prevăzută la alin.(4), Societatea Naţională de 
Transport Feroviar de Călători  „C.F.R. Călători”-
S.A. achită Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„C.F.R.”-S.A. tariful de utilizare a infrastructurii 

feroviare publice, care, la rândul ei, achită către 
Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice „Electrica” – S.A., 
contravaloarea energiei electrice consumate.» 
 
 Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci   ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  
şi domnul deputat PRM Brudaşcu Dan 
 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie. 

23.  Art.16. – (6) Cu sumele încasate potrivit alin.(2), 
(3) şi (5) Societatea Comercială de Distribuţie şi 
Furnizare a Energiei Electrice „Electrica”–S.A. 
achită contravaloarea energiei electrice furnizate de 
către Societatea Comercială de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice Termoelectrica” S.A, care la 
rândul ei îşi va achita datoriile la Fondul de risc 
pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe. 

 

Se propune modificarea alin.(6), al art.16 astfel: 
 
 « (6) Cu  sumele încasate potrivit alin (3) şi (5),  

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice "Electrica"-S.A. achită 
contravaloarea  energiei electrice furnizate de către 
Societatea Naţională “Nuclearelectrica“ S.A., care, la 
rândul ei, îşi va achita datoriile la Fondul  de risc 
pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe». 

 
 
 
 
 

             Se propune admiterea 
amendamentului,întrucât Societatea 
Comercială de Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice "Electrica "-S.A nu 
mai are obligaţii către Societatea 
Comercială de Producere a Energiei 
Electrice şi Termice "Termoelectrica"-
S.A., dar are datorii faţă de Societatea 
Naţională “Nuclearelectrica “ S.A., care 
are   obligaţii de plată  la Fondul  de risc 
pentru garanţii de stat pentru 
împrumuturi externe, fapt pentru care se 
propune înlocuirea  în textul art. 16 alin. 
(6)  a Societăţii Comerciale de 
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Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   
 

Producere a Energiei Electrice şi 
Termice "Termoelectrica"-S.A., cu 
Societatea Naţională  “Nuclearelectrica 
“ S.A, precum şi a modificărilor 
introduse prin amendamnetul de la 
nr.crt.21. 

 
24. Art.18. – (2) Agenţii economici care beneficiază 

de prevederile alin.(1), precum şi plafoanele până la 
care se scutesc obligaţiile se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, după aplicarea prevederilor de la art.19. 

(3) Sumele ce se scutesc la plată, conform 
prevederilor alin.(1), în limita plafoanelor aprobate 
prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor 
alin.(2), se stabilesc şi se dau la scădere, lunar, pe 
baza obligaţiilor înregistrate în evidenţele contabile 
ale agenţilor economici respectivi şi declarate la 
organele fiscale competente, urmând a se regulariza 
până la închiderea exerciţiului financiar - contabil, 
respectiv până la depunerea situaţiilor financiare 
anuale, pe baza unui document de verificare întocmit 
de organele fiscale teritoriale competente la sediul 
social al debitorilor. 

Se propune modificarea art.18, alin (2) şi 
(3), astfel: 
«Art.18– (2) Agenţii economici, care beneficiază 

de prevederile alin.(1), precum şi plafoanele până la 

care se scutesc obligaţiile, se stabilesc, prin hotărâre 
a Guvernului, după aplicarea prevederilor de la 
art.19. 

(3) Sumele ce se scutesc la plată, conform 
prevederilor alin.(1), în limita plafoanelor aprobate 

prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor 
alin.(2), se stabilesc şi se dau la scădere, lunar, pe 
baza obligaţiilor înregistrate în evidenţele contabile 
ale agenţilor economici respectivi şi declarate la 

organele fiscale competente, urmând a se regulariza, 
până la închiderea exerciţiului financiar - contabil, 
respectiv până la depunerea situaţiilor financiare 
anuale, pe baza unui document de verificare întocmit 
de organele fiscale teritoriale competente la sediul 
social al debitorilor » 

 
 Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie. 
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şi domnul deputat PRM Brudaşcu Dan. 
 

25. Art.20. –(1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care 
se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se 
stabilesc în sumă de  14.645,5 miliarde lei, din care: 
4.601,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.243,4 
miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 226,7 
miliarde lei subvenţii, 7.886,9 miliarde lei 
transferuri, 506,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 
180,1 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de 
dobânzi şi comisioane la credite. 

(2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de 
cheltuieli, sunt în sumă de 7.217,3 miliarde lei pentru 
cercetare ştiinţifică şi 7.428,2 miliarde lei pentru alte 
acţiuni. 

Se propune modificarea art.20  alin. (1) şi 
(2), astfel: 
 
« Art.20.–(1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care 

se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se 
stabilesc în sumă de  14.408,6 miliarde lei, din care: 
4.364,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.243,4 
miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 226,7 
miliarde lei subvenţii, 7.886,9 miliarde lei 
transferuri, 506,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 
180,1 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de 
dobânzi şi comisioane la credite. 

(2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe 
capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.217,3 
miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi 
7.191,3 miliarde lei pentru alte acţiuni.» 

 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor   

Ca urmare a amendamentelor 
admise la anexe. 

26. Art.21. – La partea de cheltuieli a bugetului de 
stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului: 

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, în sumă de 290,1 miliarde lei, care se 
foloseşte pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar;     

 

Se propune modificarea art.21, lit.a),  
astfel: 
 
« Art.21. – La partea de cheltuieli a bugetului de 

stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului: 

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, în sumă de 181,4 miliarde lei, care se 

Ca urmare a amendamentelor 
admise la anexe. 
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foloseşte pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar; »   

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor   
27. Art.26. – (1) Din impozitul pe venit încasat la 

bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru 
bugetele locale, reprezentând  21.350,2 miliarde lei, 
din care: 

c) 1.007,0 miliarde lei pentru finanţarea 
instituţiilor de cultură descentralizate începând cu 
anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, 
conform Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.125/2002. Sumele pentru 
asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical 
se includ în bugetul propriu al judeţului, respectiv al 
municipiului Bucureşti, iar plata se face prin centrele 
de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de cultură 
care au trecut în finanţarea autorităţilor administraţiei 
publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute 
în anexa nr.5 la Legea bugetului de stat pe anul 2004, 
nr.507/2003. 

 

Se propune modificarea art. 26, alin.(1) şi 
lit. c), astfel :  

« Art. 26.-(1) Din impozitul pe venit încasat la 
bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru 
bugetele locale, reprezentând  21.374,9 miliarde lei, 
din care: 

c) 1.031,7 miliarde lei pentru finanţarea 
instituţiilor de cultură descentralizate începând cu 
anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, 
conform Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.125/2002. Sumele pentru 
asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical 
se includ în bugetul propriu al judeţului, respectiv al 
municipiului Bucureşti, iar plata se face prin centrele 
de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de cultură 
care au trecut în finanţarea autorităţilor administraţiei 
publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute 
în anexa nr.5 la Legea bugetului de stat pe anul 2004, 
nr.507/2003. » 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci 

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor   
 

Ca urmare a amendamentelor 
admise la anexe. 
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28. Art.26. – (4) Sumele prevăzute la alin. (1), lit.a) şi 
b)  se repartizează pe comune, oraşe, municipii, 
sectoare ale municipiului Bucureşti, de către 
consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, 
după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de 
specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi 
a direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate 
socială, în funcţie de numărul de beneficiari de ajutor 
social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei şi, 
respectiv,  numărul asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav. 

 

Se propune modificarea art.26, alin. (4), 
astfel: 
 
«Art. 26 – (4) Sumele prevăzute la alin. (1), lit.a) 
şi b)  se repartizează pe comune, oraşe, municipii, 
sectoare ale municipiului Bucureşti, de către 
consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, 
după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică 
de specialitate a direcţiei generale a finanţelor 
publice şi a direcţiei pentru dialog, familie şi 
solidaritate socială, în funcţie de numărul de 
beneficiari de ajutor social şi ajutor pentru 
încălzirea locuinţei şi, respectiv, de numărul 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav.» 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  
şi domnul deputat PRM Brudaşcu Dan 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
exprimare corectă şi evitarea 
redundanţei. 

29.  Art.26  alin .(5) nou  Se propune introducerea la art.26 a unui alineat 
nou, alin.(5) cu următorul cuprins: 

 
« Art. 26. (5) – Ministerul Finanţelor Publice  este 

autorizat să aprobe redistribuirea, în cadrul aceluiaşi 
judeţ  sau  al municipiului Bucureşti, a sumelor 
aprobate prin anexele nr.4 şi 5 pentru asigurarea 
ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri 
şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a 
persoanelor cu handicap, la propunerea consiliilor 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru a crea 
posibilitatea autorităţilor administraţiei 
publice locale să asigure fondurile 
necesare pentru plata ajutorului social, 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri 
sau pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a persoanelor cu handicap, 
prin redistribuire în cadrul aceluiaşi 
judeţ sau al Municipiului Bucureşti.   
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judeţene, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.» 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor  şi domnul deputat 
PSD Gubandru Aurel.  

30.  Art.27. – (1)  Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei 
termice livrate populaţiei în sumă de 5.073,7 miliarde 
lei sunt prevăzute în anexa nr.7, iar repartizarea 
acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se face 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor 
reglementări privind acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare 
în vederea furnizării energiei termice şi gazelor 
naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri 
pentru întărirea disciplinei financiare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.525/2003. 

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru  retehnologizarea, modernizarea şi 
dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi 
distribuţie a energiei termice în sumă de 2.499,0 
miliarde lei, se vor repartiza pe unităţi administrativ-
teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile 
prevederilor art.2 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri 
privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru 
încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de 
consum, prin sisteme publice centralizate de 
alimentare cu energie termică. 

 
 

Se propune modificarea art.27 alin.(1) şi (2), 
astfel: 

 
« Art.27. – (1)  Sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei 
termice livrate populaţiei, totalizând 4.975,1 
miliarde lei sunt prevăzute în anexa nr.7, iar 
repartizarea acestora pe unităţi administrativ-
teritoriale se face potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea 
unor reglementări privind acordarea de ajutoare 
pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor 
necesare în vederea furnizării energiei termice şi 
gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele 
măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.525/2003. 

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru  retehnologizarea, modernizarea şi 
dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi 
distribuţie a energiei termice totalizând 2.450,4 
miliarde lei, se vor repartiza pe unităţi administrativ-
teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile 
prevederilor art.2 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri 
privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru 
încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în anul 2004 
la unele judeţe s-a modificat nivelul 
subvenţiei pentru energia termică livrată 
populaţiei şi implicit şi sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice livrate 
populaţiei, ca urmare a reducerii 
cantităţilor de energie termică, iar 
potrivit prevederilor art.1 (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
48/2004 pentru adoptarea unor măsuri 
privind furnizarea energiei termice 
populaţiei,  pentru încălzirea apei calde 
de consum, prin sisteme publice 
centralizate de alimentare cu energie 
termică, sumele alocate de la bugetul de 
stat pentru subvenţionarea energiei 
termice livrate populaţiei se 
diminuează, în anul 2005 cu o cotă de 
33%, raportat la sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice livrate 
populaţiei prevăzute pentru anul 2004. 

Prin reducerea subvenţiei şi implicit 
a  sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
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consum, prin sisteme publice centralizate de 
alimentare cu energie termică » 

 
Cu sumele diminuate la alin.(1) şi (2) se 

majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   

subvenţionarea energiei termice livrate 
populaţiei, se reduc şi sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru  
retehnologizarea, modernizarea şi 
dezvoltarea sistemelor centralizate de 
producere şi distribuţie a energiei 
termice. 

 
 

31. Art.28. – (1) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
inclusiv pentru drepturile privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat, pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal 
de 4 ore, creşelor, centrelor judeţene şi locale de 
consultanţă agricolă,  precum şi pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a copilului, în sumă de 
49.676,0 miliarde lei, sunt prevăzute în  anexele nr.8, 
8a şi 8b. 

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale în sumă de 2.300,0 
miliarde lei sunt prevăzute în anexa nr.9. 

(6) Numărul maxim de posturi finanţat pentru 
personalul neclerical din unităţile de cult este 
prevăzut în anexa nr. 10. 

 

Se propune modificarea art.28, alin. (1), (2) 
şi (6), astfel: 
 
«Art. 28 – (1) Sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor 
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
inclusiv pentru drepturile privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat, pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal 
de 4 ore, creşelor, centrelor judeţene şi locale de 
consultanţă agricolă,  precum şi pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a copilului, totalizând 
49.676,0 miliarde lei, sunt prevăzute în  anexele 
nr.8, 8a şi 8b. 
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale totalizând 2.300,0 miliarde 
lei sunt prevăzute în anexa nr.9. 
(6) Numărul maxim de posturi finanţate pentru 

personalul neclerical din unităţile de cult este 
prevăzut în anexa nr. 10.» 
 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
exprimare corectă. 
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Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  
şi domnul deputat PRM Brudaşcu Dan. 

32.  Art.29. – (3) Ordonatorii principali de credite ai 
bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din 
bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din 
împrumuturi externe, au obligaţia să analizeze lunar 
execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia 
constatării de fonduri disponibile, să propună 
Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea 
transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în 
poziţie globală. 

Se propune modificarea art.29, alin. (3), 
astfel: 
 
«Art. 29 – (3) Ordonatorii principali de credite ai 

bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din 
bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din 

împrumuturi externe, au obligaţia să analizeze, 
lunar, execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia 
constatării de fonduri disponibile, să propună 
Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea 
transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în 
poziţie globală.» 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  
şi domnul deputat PRM Brudaşcu Dan 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie. 

33. Art.32. – Sinteza cheltuielilor spitalelor şi 
celorlalte unităţi sanitare publice cu paturi pe anul 
2005,  finanţate pe bază de contracte încheiate cu 
casele de asigurări de sănătate, în condiţiile 
prevederilor Ordonanţei Guvernului, nr.59/2004 
privind măsuri de întărire a  disciplinei financiar-
economice în sistemul sanitar sunt  prevăzute în 
anexa la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate. 

 

Se propune modificarea art.32, astfel: 
 
«Art. 32 –  Sinteza cheltuielilor spitalelor şi ale 

celorlalte unităţi sanitare publice cu paturi pe anul 
2005,  finanţate pe bază de contracte încheiate cu 
casele de asigurări de sănătate, în condiţiile 
prevederilor Ordonanţei Guvernului, nr.59/2004 
privind măsuri de întărire a  disciplinei financiar-
economice în sistemul sanitar sunt  prevăzute în 
anexa la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru o 
exprimare corectă. 
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sociale de sănătate.» 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor  şi domnul deputat 
PRM Brudaşcu Dan 

34. Art.38. – (1) În termen de 15 zile de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor 
autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, 
societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul 
de stat, la propunerea ministerelor şi a altor organe 
centrale coordonatoare, precum şi bugetele de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale societăţilor 
comerciale cu capital de stat care au această 
prevedere în actul constitutiv. 

 

Se propune modificarea art.38, alin. (1), 
astfel: 
 
«Art. 38 – (1) În termen de 15 zile de la data 

publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor 
autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, 
societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul 
de stat, la propunerea ministerelor şi a altor organe 
centrale coordonatoare, precum şi bugetele de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale societăţilor 

comerciale cu capital de stat, care au această 
prevedere în actul constitutiv.» 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  
şi domnul deputat PRM Brudaşcu Dan 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corespunzătoare a semnelor de 
punctuaţie. 

35.  Art.38.   alin (3) nou Se propune introducerea la art.38 a unui nou 
alineat, alin.(3) cu următorul conţinut: 

«Art.38.(3) nou – Cheltuielile social-culturale, 
inclusiv cele suportate din transferuri pentru protecţia 
socială, acordate de la bugetul de stat se prevăd, la 
nivelul aprobat de către Guvern, în bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, 

 Propunerea de introducere a alin.(3) al 
art.38 se justifică prin faptul că în cazul 
regiilor autonome, societăţilor şi 
companiilor naţionale, precum şi a 
societăţilor comerciale subvenţionate, 
cheltuielile social-culturale trebuie să se 
încadreze în nivelul înscris în bugetele 
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societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi ale 
societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de 
stat sau care primesc transferuri de la bugetul de 
stat.» 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   

de venituri şi cheltuieli aprobate prin 
hotărâre de Guvern, întrucât acestea 
sunt asigurate din surse bugetare 
(bugetul de stat) şi nu din surse proprii. 

 

36. Art. 39. – (1) Regia Autonomă „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat” va suporta din 
veniturile proprii diferenţa dintre sumele cuvenite pe 
bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, 
Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, 
Guvernul României şi Curtea Constituţională pentru 
plata activităţii de reprezentare şi protocol şi 
cheltuielile efectiv înregistrate de regie. Diferenţa 
respectivă, suportată de regie este deductibilă la 
calculul profitului impozabil. 

 

Se propune modificarea art.39, alin. (1), 
astfel: 
 
«Art. 39 – (1) Regia Autonomă „Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat” va suporta din 
veniturile proprii diferenţa dintre sumele cuvenite 
pe bază de contract de prestări de servicii cu 
Senatul, Camera Deputaţilor, Administraţia 
Prezidenţială, Guvernul României şi Curtea 
Constituţională pentru plata activităţii de 
reprezentare şi protocol şi cheltuielile înregistrate 
efectiv de regie. Diferenţa respectivă, suportată de 
regie este deductibilă la calculul profitului 
impozabil.» 
 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  
şi domnul deputat PRM Brudaşcu Dan 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru o 
exprimare corectă. 

37. Art.41. – 
b) prestări de servicii aferente restituirii prin 

mandat poştal a diferenţelor de impozit pe venit, 
precum şi finanţarea altor activităţi privind 
administrarea acestui impozit; 

Se propune modificarea art.41, lit. b) şi d), 
astfel: 
 
« b) prestări de servicii aferente restituirii, prin 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru folosirea 
corectă a semnelor de punctuaţie 
şi eliminarea exprimării 
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d) achiziţionarea de echipamente, tehnică de 
calcul şi de software specializat aferent, de birotică 
şi consumabile necesare pentru evidenţa 
formularelor tipizate şi acoperirea cheltuielilor cu 
service-ul acestora, precum şi pentru administrarea 
impozitului pe venit; 

 

mandat poştal, a diferenţelor de impozit pe venit, 
precum şi finanţarea altor activităţi privind 
administrarea acestui impozit; 
d) achiziţionarea de echipamente, tehnică de 

calcul şi software specializat aferent, de birotică şi 
consumabile necesare pentru evidenţa formularelor 
tipizate şi acoperirea cheltuielilor cu service-ul 
acestora, precum şi pentru administrarea 
impozitului pe venit.» 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  
şi domnul deputat PRM Brudaşcu Dan 

redundante. 

38.  Art.451 , nou   Se propune introducerea unui articol nou 451 cu  
următorul cuprins: 

« Art.451 -  nou   La o posibilă rectificare a 
bugetului de stat pe anul 2005, din eventualele surse 
suplimentare se vor aloca cu prioritate fonduri pentru 
finanţarea acţiunilor de învăţământ şi sănătate.»  

 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   

Se propune admiterea 
amendamentului pentru ca la o posibilă 
rectificare bugetară să se aloce 
acţiunilor de învăţământ şi sănătate  
eventualele surse suplimentare.  

 

39.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 2003-2005 –
SINTEZǍ- 

Se modifică sumele corespunzător 
amendamentelor făcute în textul legii şi la anexele 
nr.3, 5 şi 7. 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   

Ca o consecinţă a amendamentelor 
admise în textul legii şi la anexele nr.3, 
5 şi 7. 

40.  Anexa nr.2 – SINTEZA cheltuielilor pe surse de 
finanţare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, 

Se modifică sumele corespunzător 
amendamentelor făcute în textul legii şi la anexele 

Ca o consecinţă a amendamentelor 
admise în textul legii şi la anexele nr.3, 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

articole şi alineate, după caz, pe anii 2003-2005 nr.3, 5 şi 7. 
 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   

5 şi 7. 

41.  Anexa nr.3/02– Senatul României Se propune înlocuirea Anexei nr.3/02 cu Anexa 
nr.3/02 aprobată potrivit Hotărârii Senatului 
nr.53/2004. 

 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   
 

Se propune admiterea 
amendamentului:  

În conformitate cu dispoziţiile 
legale, Comisia propune ca 
bugetul Senatului prevăzut în 
Anexa nr.3/02 la proiectul 
bugetului de stat pe anul 2005 să 
fie cel aprobat prin Hotărârea 
Senatului nr.53/2004. 

Astfel, potrivit prevederilor art.64 
din Constituţia României „Resursele 
financiare ale Camerelor sunt prevăzute 
în bugetele aprobate de acestea”.  

42.  Anexa nr.3/03– Camera Deputaţilor Se propune înlocuirea Anexei nr.3/03 cu Anexa 
nr.3/03 aprobată potrivit Hotărârii Camerei 
Deputaţilor  nr. 25/2004. 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   
 

Se propune admiterea 
amendamentului:  

În conformitate cu dispoziţiile 
legale, Comisia propune ca 
bugetul Camerei Deputaţilor 
prevăzut în Anexa nr.3/03 la 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2005 să fie cel aprobat prin 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.  
25/2004. 

Astfel, potrivit prevederilor art.64 
din Constituţia României „Resursele 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

financiare ale Camerelor sunt prevăzute 
în bugetele aprobate de acestea”.  

 
43.  Anexa nr. 3/12   –  Cancelaria Primului - Ministru Se propune modificarea Anexei nr.3/12/02 şi 

3/12/07, astfel: 
 
- la capitolul 51.01 „Autorităţi publice”,  titlul 

„Cheltuieli de personal”, introducerea articolului 16 
„Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 
şi boli profesionale” cu suma de 829.105 mii lei   şi 
diminuarea, de la acelaşi titlu de cheltuieli, a 
articolului 11 „ Contribuţii pentru asigurările sociale 
de stat” cu suma de 456.008 mii lei şi a articolului 12 
„ Contribuţii pentru asigurările de şomaj” cu suma de 
373.097 mii lei ; 

 
- la capitolul 59.01 „Cultură, religie şi acţiuni 

privind activitatea sportivă şi de tineret” , titlul 
„Cheltuieli de personal”, introducerea articolului 16 
„Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 
şi boli profesionale” cu suma de 90.000 mii lei  şi 
diminuarea, de la acelaşi titlu de cheltuieli, a sumei 
prevăzute la articolul 11 „ Contribuţii pentru 
asigurările sociale de stat” cu  90.000  mii lei; 

 
- la capitolul 69.01”Alte acţiuni 

economice” se introduce subcapitolul „ 
Stimulare producţie de export şi a 
exportului” cu suma de 21.600.000 mii lei 
prin diminuarea cu aceeaşi sumă a 
prevederilor subcapitolului „Sprijinirea 

Se propune admiterea 
amendamentului: 

- întrucât, conform prevederilor Legii 
nr.346/2002 privind asigurarea pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, este obligatorie constituirea 
fondului de asigurare pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale; 

- pentru evidenţierea distinctă a 
sumelor destinate producţiei de export 
şi a exportului; 

- deoarece în baza prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr.753/2003 
privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu 
modificările şi completările ulterioare 
finanţarea oficiilor teritoriale ale 
agenţiei se efectuează  din venituri 
proprii ale acestora şi din subvenţii 
acordate de la bugetul de stat.    
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii”; 
 
- la capitolul 69.01”Alte acţiuni 

economice” se introduce titlul 34 
„Subvenţii”, articolul  35, alin. 35.01 
„Subvenţii de la buget pentru instituţii 
publice” cu suma de 20.000.000 mii lei  prin 
diminuarea cu aceeaşi sumă a prevederilor 
de la titlul 38 „Transferuri”, alineatul 40.98 
„Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii”. 
 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   
 

44. Anexa nr.3/13 –  Secretariatul General al 
Guvernului 

 

Se propun  următoarele modificări: 
- la  Anexa nr.3/13/07a - DESTINAŢIA 

SUMELOR prevăzute în bugetul Secretariatul 
General al Guvernului la capitolul 59.01 „Cultură, 
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de 
tineret”, titlul „Transferuri”, a căror utilizare se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, astfel: 

• la lit.a) se majorează suma alocată de la 
224.434.000 mii lei la 264.434.000 mii lei ; 

 
• la lit.b) se majorează suma alocată de la 

20.000.000 mii lei la 25.000.000 mii lei ; 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea şi finalizarea  
programelor ce urmează a se 
desfăşura în anul 2005. 
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- suplimentarea capitolului 59.01 "Cultura, religie 

şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" cu 
suma de 11.950.000 mii lei  la alineatul "Asociaţii şi 
fundaţii", cod 40.41. 

 
Sursă de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului 
 

         Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci 
ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  şi domnii 
deputaţi Bleotu Vasile – PSD,  Sali Negeat  – Grupul 
parlamentar al Minorităţilor Nationale, domnul 
senator Puskas Balint şi domnul deputat Winkler 
Iuliu – UDMR  

 
45. Anexa nr.3/14 –  Ministerul Afacerilor Externe Se propune introducerea obiectivului de 

investiţii, cod 14.51.01.005 “Lucrări 
extindere clădire Geneva” cu suma de 
5.840.000 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi 
sumă la poziţia  C “Dotări independente” 
 

 Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci 
ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisia 

pentru politică externă a Senatului şi Comisia de 
politică externă a Camerei Deputaţilor 

Se propune admiterea 
amendamentului în vederea 
continuării lucrărilor, la clădirea 
din Geneva.  

46. Anexa nr.3/19 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Se propune introducerea la capitolul 
69.01”Alte acţiuni economice” a 
subcapitolul „Parcuri industriale” cu suma 
de 60.836.700 mii lei  prin diminuarea cu 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
evidenţierea distinctă a sumelor 
destinate dezvoltării parcurilor 
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aceeaşi sumă a prevederilor subcapitolului 
„Administraţie centrală.” 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor   
 

industriale. 
 

47. Anexa nr.3/22 – Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale  

Se propun următoarele: 
 
- la cap.71.01 „Cercetare Ştiinţifică” 

introducerea unui asterisc cu următorul 
conţinut: 
  
«* ) din care 150 miliarde lei vor fi 

utilizate pentru cercetare în domeniul 
producţiei şi procesării primare a tutunului.»
 
- majorarea  bugetului Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
cu suma de 5.000.000 mii lei la Cap. 67.01 
pentru obiectivul  de investiţii „Eliminarea 
excesului de umiditate în zona Brateş 
Ghelinţa”, cod 22.67.01.5137, din fondul de 
rezervă bugetară la  dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor,  
Comisia pentru agricultură, industrie 
alimentară şi silvicultură  a Senatului şi 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
evidenţierea distinctă a sumelor 
destinate  cercetării în domeniul 
producţiei şi procesării primare a 
tutunului, precum şi pentru 
asigurarea fondurilor necesare 
obiectivului de investiţii 
respectiv. 
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a 
Camerei Deputaţilor Deputaţilor  şi domnul  
senator Puskas Balint- UDMR.. 
 

48. Anexa nr.3/23– Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor 

Se propune  suplimentarea fondurilor 
alocate: 

 
-  obiectivului de investiţii „Amenajare 

complexă Vârful Câmpului” cod 
23.64.01.01.02.16, cu suma de 10,0 miliarde 
lei; 

- obiectivului de investiţii „Amenajare Râu 
Jijia pentru combaterea inundaţiilor în jud. 
Botoşani şi Iaşi” cod 23.64.01.01.02.09, cu 
suma de 10,0 miliarde lei . 

Sursă de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 
Autori:  Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  şi 
domnul deputat Tudor Baltă - PSD. 

  

Se propune admiterea 
amendamentului în vederea 
asigurării fondurilor necesare 
obiectivelor de investiţii 
respective. 

 

49. Anexa 3/25 – Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
 

Se propune la Fişa cod 25.57.01.83 e) Alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor la poziţia 1.4 
Buget de stat, Propuneri 2005 introducerea 
unui asterisc cu următorul conţinut:   

 

Se propune admiterea 
amendamentului în vederea 
evidenţierii sumei posibile de 
utilizat pentru instituţiile din 
învăţământul preuniversitar.  
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« *)  Din aceasta, suma de  250.000.000 mii lei  se 
va utiliza pentru obiectivele de investiţii , consolidări 
şi reabilitări de imobile şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, servicii publice 
descentralizate, unităţi conexe ale învăţământului 
preuniversitar,  pe bază de hotărâri ale Guvernului.»  

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi 
domnii deputaţi Asztalas Ferenc şi Winkler 
Iuliu-Grupul parlamentar UDMR.  

 

50. Anexa 3/25 – Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
 

Se propune suplimentarea fondurilor la 
obiectivul de investiţii „Spaţii de învăţământ 
la Universitatea „Valachia” din Târgovişte” , 
cod 25.57.01.29 cu suma de 8.000.000 mii lei 
pentru anul 2005 - poziţia 1.4 Bugetul de stat.

 
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 Vasile Horga – PRM. 

Se propune admiterea 
amendamentului în vederea 
asigurării fondurilor necesare 
lucrărilor la obiectivul de 
investiţii respectiv. 

 

51. Anexa 3/25 – Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
 

Se propune suplimentarea fondurilor  la 
obiectivul de investiţii „Spaţii cazare şi sala 
gimnastică la Club şcolar sportiv Cetate 
Deva”, cod 25.57.01.50  de la 400.000 mii lei 
la 2.000.000 mii lei la poziţia 1.4- Buget de 
stat, Propuneri 2005. 

Se propune admiterea 
amendamentului în vederea 
asigurării fondurilor necesare 
lucrărilor la obiectivul de 
investiţii respectiv. 
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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 deputat Dan Radu Ruşanu – Grup 
parlamentar PNL 

52. Anexa 3/25 – Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul de investiţii „Sediul 
Inspectoratului şcolar şi Casa corpului 
Didactic, municipiul Deva, jud.Hunedoara“, 
cod.25.57.01.49 de la 500.000 mii lei la 
6.000.000 mii lei, la poziţia 1.4- Buget de 
stat, Propuneri 2005. 

   
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   şi domnul deputat 
Winkler Iuliu – UDMR 

Se propune admiterea 
amendamentului în vederea 
asigurării fondurilor necesare 
lucrărilor la obiectivul de 
investiţii respectiv. 

 

53. Anexa nr.3/26 – Ministerul  Sănătăţii Se propune introducerea unei Fişe noi:  e) 
Alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cu suma 
de 3.500.000 mii lei la poziţia 1.4 Buget de 
stat , Propuneri 2005 şi a unui asterisc cu 
următorul conţinut: 

«*) Din aceasta, suma de 0,5 miliarde lei se 

Se propune admiterea 
amendamentului întrucât suma 
este necesară pentru încălzirea 
noii clădiri a staţiei de ambulanţă 
unde îşi desfăşoară activitatea 
salariaţii. 
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va utiliza pentru „Racord gaze naturale la 
Staţia de Ambulanţă Făurei, judeţul Brăila” şi 
suma de 3,0 miliarde lei se va utiliza pentru 
„Modernizarea încălzirii centrale a Spitalului 
Odorheiul Secuiesc, judeţul Harghita.” 

 
Sursa de finanţare:  prin redistribuire de la 

poziţia d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare 
şi execuţie privind consolidările”.  

 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor,  
Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi 
sport a Senatului, Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor,  doamna 
deputat dr. Daniela Bartoş-PSD şi domnii 
deputaţi Antal Istvan şi Kelemen Hunor-
Grup parlamentar UDMR. 

54. Anexa nr.3/26 – Ministerul  Sănătăţii Se propun următoarele: 
 
-  majorarea sumei la  obiectivul de 

investiţii „Spital Gheorghieni”, cod 
26.58.01.0030, de la 8.000.000 mii lei la 
19.000.000 mii lei , respectiv cu 11.000.000 
mii lei; 

 
-  suplimentarea sumei alocate din bugetul 

Se propune admiterea 
amendamentului în vederea 
asigurării fondurilor necesare 
continuării lucrărilor de investiţii 
respective. 
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de stat la obiectivul de investiţii „Spital 
Lupeni-Etapa I-a-Policlinica şi baza de 
diagnostic şi tratament”, cod 26.58.01.0033  
de la 8.000.000 mii lei la 12.000.000 mii lei, 
respectiv cu 4.000.000 mii lei; 

 
- majorarea sumei alocate la obiectivul de 

investiţii „Spital Carei ”, cod 26.58.01.0053  
de la 8.000.000 mii lei la 15.000.000 mii lei, 
respectiv cu 7.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: prin redistribuire de la 

poziţia d) „Cheltuieli de expertiză, proiectare 
şi execuţie privind consolidările”.  

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor,  
Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi 
sport a Senatului, Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor, domnii 
deputaţi  dr.Ion Luchian -Grupul Parlamentar 
PNL, dr.Liviu Dragoş -Grupul Parlamentar al 
PNL, Eugen Nicolaescu -Grupul Parlamentar 
al PNL, Nini Săpunaru-Grupul Parlamentar 
al PNL şi domnii deputaţi Winkler Iuliu  şi 
Garda Becsek Dezso-Grup parlamentar 
UDMR. 

55. Anexa nr.3/27 – Ministerul Culturii şi Cultelor Se propune suplimentarea bugetului    Se propune admiterea 
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Ministerului Culturii şi Cultelor la cap. 5901, 
titlul 38 „TRANSFERURI”, alineatul 38 
Finanţarea Ansamblului „Memorialul 
victimelor comunismului şi al rezistenţei 
Sighet”  de la 2.590.000 mii lei la 3.590.000 
mii lei. cu majorări corespunzătoare în 
întregul Anexei 3/27. 

 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru cultură, culte, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor, domnul senator 
PNL Radu F. Alexandru, doamna deputat 
PSD Augusta Maria Moş şi domnul deputat 
PSD Petre Moldovan. 

 

amendamentului deoarece 
majorarea este necesară pentru 
desfăşurarea programelor 
culturale.   

56. Anexa nr.3/27 – Ministerul Culturii şi Cultelor, 
anexă nouă 

Se propune introducerea în bugetul 
Ministerului Culturii şi Cultelor a unei 
anexe noi Anexa nr.3/27/07a , anexată la 
prezentul raport.  
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, 

 Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea sumelor strict necesare 
pentru finalizarea lucrărilor la 
lăcaşurile de cult menţionate. 
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doamna senator Maria ciocan-PRM, domnii 
senatori Viorel Ştefan, Vasile Horga, Crăciun 
Avram, Toma Constantin, Zoltan Puşcaş şi 
domnii deputaţi Ovidiu Muşetescu, Mihai 
Bar, Aurel Gubandru, Tudor Baltă, 
Constantin Sălagea, Eugen Nicolăescu, 
Ludovic Mardari, Imre Kedves şi Virgil 
Delureanu. 

 
57. Anexa nr.3/29 – Autoritatea Naţională de Control Se propun următoarele modificări în 

structura capitolului 72.01 „Alte acţiuni”: 
- diminuarea sumelor la subcapitolul 12 

„Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de 
control pentru trecerea frontierei, precum şi a 
celorlalte unităţi vamale” cu suma de 
39.332.000 mii lei ; 

 
- suplimentarea fondurilor alocate la 

subcapitolul 01 „Administraţie centrală 
vamală şi unităţi teritoriale” cu suma de  
39.332.000 mii lei; 

 
- modificarea corespunzătoare a anexelor 

07,  07a  
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor   

 Se propune admiterea 
amendamentului 
în vederea asigurării fondurilor 
necesare construcţiei 
instituţionale, potrivit 
angajamentelor rezultate în cadrul  
procesului de aderare la U.E.  

58. Anexa nr.3/32 – Serviciul Român de Informaţii Se propune redistribuirea sumei de 20 Se propune admiterea 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

miliarde lei de la capitolul 5501 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, art.85.02 
„Plăţi de dobânzi şi comisioane” la credite 
externe la acelaşi capitol, art.88.02 „Plăţi de 
dobânzi şi comisioane” la credite interne. 

 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor , 
Comisia comună permanentă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activităţii 
Serviciului Român de Informaţii. 

amendamentului în vederea 
asigurării sumei de 20 miliarde lei 
necesară pentru plata dobânzilor şi 
comisioanelor prevăzute în 
contractele de credit aferente 
împrumuturilor interne aprobate 
pe anul 2005.  

59.  Anexa nr.3/50–  Autoritatea Electorală 
Permanentă 

 

Se propune înlocuirea Anexelor nr.3/50/07, 
nr.3/50/08 şi nr.3/50/09 cu Anexele nr. 3/50/07, 
nr.3/50/08 şi nr.3/50/09,  anexate la prezentul raport.  

 
 
 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   

Se propune admiterea 
amendamentului pentru corelarea cu 
prevederile art.28 alin.(4) din Legea 
nr.373/2004 potrivit cărora personalul 
din aparatul propriu al  Autorităţii 
Electorale Permanente este asimilat 
celui din aparatul propriu al celor două 
camere ale Parlamentului, respectiv 
personal cu contract de muncă. 

60.  Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor Publice – 
Acţiuni Generale 

 

Se propune diminuarea pe sold a Fondului de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului cu suma de 
108,7 miliarde lei  şi reducerea sumei globale pentru 
asigurarea creşterilor salariale în anul 2005. 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   
 

Pentru corelare cu modificările 
aprobate la anexe şi la textul legii. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

61.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe 
venit pentru susţinerea sistemului de protecţie a 
persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi 
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005 

Se propune ca în subsolul anexei nr.5 să se 
introducă o notă cu următorul cuprins: 

 
« Notă: 
La stabilirea criteriilor pentru repartizarea în 

proporţie de 15 % a sumelor defalcate din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum 
şi a cotei defalcate de 17% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţului, Consiliul Judeţean 
Iaşi va avea în vedere şi asigurarea sumelor necesare 
finanţării obiectivului de investiţii  „Sală 
multifuncţională, cu anexele aferente, ca sediu pentru 
autorităţile administraţiei publice locale ale 
municipiului Paşcani”. » 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, 
domnii senatori Ion Solcan-PSD, Răzvan 
Emil Theodorescu-PSD, Vasile Mocanu-
PSD, Alin Theodor Ciocârilie-PSD, domnii 
deputaţi Pavel Târpescu-PSD, Traian Dobre-
PSD, Tiberiu Paul Neamţu-PSD, Adrian 
Ionel-PSD, Cristian Nechifor-PSD,  Cristian 
Sandache-PSD  şi domnul deputat Tudor 
Baltă-PSD. 

 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru asigurarea 
resurselor financiare necesare realizării  
obiectivului de investiţii  „Sală 
multifuncţională, cu anexele aferente, ca 
sediu pentru autorităţile administraţiei 
publice locale ale municipiului 
Paşcani”, care, potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind 
finanţarea unui obiectiv de investiţii 
situat în municipiul Paşcani, judeţul 
Iaşi, se finanţează din bugetul local, 
inclusiv din  sumele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale.   

 

62.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe 
venit pentru susţinerea sistemului de protecţie a 
persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi 
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005 

Se propune introducerea unui asterisc la nr. 
crt. 42, Municipiul Bucureşti, pe coloana 
„Instituţii de cultură preluate de autorităţile 

Se propune admiterea 
amendamentului întrucât suma 
este necesară pentru încheierea 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

locale”, cu următorul conţinut: 
« *) Din care 5.000.000 mii lei pentru 
lucrări în continuare şi dotări la sediul 
Teatrului Masca, din Bd. Uverturii nr. 70 – 
72.»  
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor,  Comisia pentru 
cultură, culte, artă şi mijloace de informare în masă a 
Senatului, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PSD Mihai Adrian Mălaimare 

lucrărilor la noul sediu al 
Teatrului, precum şi pentru 
dotarea acestuia. 

63.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe 
venit pentru susţinerea sistemului de protecţie a 
persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi 
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005 

Se propune suplimentarea sumelor defalcate din 
impozitul pe venit (la total, cultură şi culte şi 
contribuţii pentru personalul neclerical) la 
următoarele judeţe: 

 
- nr.crt.15 judeţul Covasna  cu suma de 1.603.000 

mii lei.; 
-nr.crt.21 judeţul Harghita  cu suma de 1.456.000 

mii lei.; 
- nr.crt.28 judeţul Mureş cu suma de 1.214.000 

mii lei.; 
 
- nr.crt.37 judeţul Timiş cu suma de 485.000 mii 

lei.; 
 
Sursă de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru asigurarea 
fondurilor necesare numărului 
personalului neclerical din anexa nr.10. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

Senatului şi Camerei Deputaţilor, Grupul parlamentar 
UDMR şi domnul deputat Ludovic Mardari-PRM.  

64.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din impozitul pe 
venit pentru susţinerea sistemului de protecţie a 
persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi 
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005 

Se propune suplimentarea sumelor defalcate din 
impozitul pe venit (la total, cultură şi culte şi  
instituţii de cultură preluate de autorităţile locale),  la 
nr. crt. 28 judeţul Mureş cu suma de 20,0 miliarde lei 
şi  introducerea unui asterisc cu următorul conţinut: 

 
« *) din care: 20,0 miliarde lei reparaţii capitale la 

clădirea Teatrului Naţional Târgu Mureş.»  
Sursă de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor , domnul senator 
Puskas Balint-UDMR şi  domnul deputat UDMR 
Borbely Laszlo. 

  

Se propune admiterea 
amendamentului pentru asigurarea 
fondurilor necesare efectuării 
reparaţiilor capitale la clădirea 
respectivă. 

65.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din  taxa pe valoarea 
adăugată pentru subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei pe anul 2005 

Se propune diminuarea sumei totale de la 
5.073.739.000 mii lei la 4.975.073.000 mii lei şi  la 
următoarele judeţe: 

 
- la nr.crt.5, judeţul Bihor, de la 296.716.000 mii 

lei la 251.317.000 mii lei , respectiv cu 45.399.000 
mii lei ; 

 
- la nr.crt.20, judeţul Gorj, de la 25.438.000 mii lei 

la 22.191.000 mii lei , respectiv cu 3.247.000 mii lei ; 
 
- la nr.crt.23, judeţul Ialomiţa, de la 20.172.000 

mii lei la 13.371.000 mii lei , respectiv cu 6.801.000 
mii lei ; 

Se propune admiterea 
amendamentului ca urmare a  
amendamentului de la art.27 alin. (1).  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

 
- la nr.crt.26, judeţul Maramureş, de la 3.189.000 

mii lei la 1.179.000 mii lei , respectiv cu 2.010.000 
mii lei ; 

 
- la nr.crt.27, judeţul Mehedinţi, de la 100.905.000 

mii lei la 59.696.000 mii lei , respectiv cu 41.209.000 
mii lei ; 

 
Cu influenţele de mai sus se majorează Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. 
  
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor  şi domnul deputat 
Gubandru Aurel-PSD. 

66.  Anexa nr.8 – Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor 
de învăţământ preuniversitar de stat, susţinerea 
sistemului de protecţie a copilului, creşelor şi  
centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă, 
pe anul  2005 

Se propune la sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului,  pe anul  2005 redistribuirea fondurilor 
între judeţe, astfel: 

 
- nr. crt. 5  judeţul Bihor : - 4.000.000 mii lei ; 
- nr. crt. 10  judeţul Buzău : - 2.000.000 mii lei ; 
- nr. crt. 13  judeţul Cluj : - 2.000.000 mii lei ; 
- nr. crt. 31  judeţul Prahova : - 4.000.000 mii 

lei ; 
- nr. crt. 36  judeţul Teleorman : + 12.000.000 

mii lei ; 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor   
 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru asigurarea 
fondurilor necesare susţinerii sistemului 
de protecţie a copilului în judeţul 
Teleorman, prin diminuarea sumelor la 
unele judeţe beneficiare de proiecte 
finanţate din fonduri externe 
nerambursabile PHARE.  

 

67.  Anexa nr.10 – Numărul maxim de posturi finanţat Se propune majorarea numărului maxim de Se propune admiterea 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

pentru  personalul neclerical angajat în unităţile de 
cult, pe anul 2005 
 

posturi finanţat pentru  personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult 
pentru: 
 
- nr. crt. 15 judeţul Covasna de la 117 
posturi la 150 posturi; 
 
- nr. crt. 21 judeţul Harghita de la 249 
posturi la 279 posturi; 
 
- nr. crt. 28 judeţul Mureş  de la 682 
posturi la 707 posturi; 
 
- nr. crt. 37  judeţul Timiş  de la 675 
posturi la 685 posturi; 
 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor,  
domnul senator Puskas Balint şi domnii 
deputaţi Winkler Iuliu,  Kelemen Hunor şi 
Borbely Laszlo-Grup parlamentar UDMR, 
domnul senator Valentin Dinescu şi domnii 
deputaţi Ludovic Mardari, Mircea Purceld şi 
Gheorghe Pribeanu- Grup parlamentar 
PRM. 

amendamentului, pentru asigurarea 
personalului neclerical în unităţile de 
cult din judeţele respective, în vederea 
desfăşurării în condiţii normale a 
activităţii acestor unităti.  

 

68.  Anexa nr.12 – Bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate pe anii 2003-2008 

Se propune la Anexa nr.12/14 – Cheltuielile 
aferente instituţiilor sanitare publice finanţate pe bază 
de contracte încheiate cu casele de asigurări de 

Pentru asigurarea pe parcursul 
execuţiei bugetare, în funcţie de 
necesităţi, prin redistribuiri  între titluri, 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

sănătate să se introducă o notă în subsolul acesteia cu 
următorul conţinut: 

« Notă: 
La propunerea Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi al 
Ministerului Finanţelor Publice se pot face, în tot 
cursul anului bugetar, redistribuiri între titlurile, 
articolele şi alineatele prevăzute în această anexă.» 

 
Autori: Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor   
  
 

articole şi alineate a unei bune 
funcţionări a unităţilor sanitare publice 
finanţate pe bază de contracte încheiate  
cu casele de asigurări de sănătate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     
 
 

 45

ANEXA NR.2 

Amendamente  RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

69.  Art.1. – Obiectul prezentei 
legi îl constituie stabilirea 
volumului veniturilor şi a 
structurii acestora pe capitole şi 
subcapitole, al cheltuielilor pe 
destinaţii şi pe ordonatori 
principali de credite pentru 
bugetul de stat, bugetele 
fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, 
creditelor externe, fondurilor 
externe nerambursabile, precum  
şi  pentru sumele alocate din 
venituri proprii, pentru anul 
2005.    

 
 

Se propune modificarea art1, 
astfel: 
« Art.1. – Obiectul prezentei legi 
îl constituie aprobarea volumului 
veniturilor şi a structurii acestora 
pe capitole şi subcapitole, al 
cheltuielilor pe destinaţii şi pe 
ordonatori principali de credite 
pentru bugetul de stat, bugetele 
fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, 
creditelor externe, fondurilor 
externe nerambursabile, precum  
şi  pentru sumele alocate din 
venituri proprii, pentru anul 
2005. » 
 
Autori: Comisia pentru 

administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi doamna 
senator Maria Petre – Grup 
parlamentar PD  

Legea bugetului aprobă în 
realitate nivelul tuturor veniturilor 
şi cheltuielilor. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului,  deoarece  este 
vorba de cuantificarea veniturilor şi 
structura acestora. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

70.   
Art.1 - Obiectul prezentei legi îl 

constituie stabilirea volumului 
veniturilor şi a structurii  acestora 
pe capitole şi subcapitole al 
cheltuielilor pe destinaţii şi pe 
ordonatorii principali de credite 
pentru bugetul de stat, bugetele 
fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, 
creditelor externe, fondurilor 
extenre nerambursabile, precum 
şi pentru sumele alocate din 
venituri proprii, pentru anul 2005. 

 
Se propune modificarea art.1, 
astfel: 
  
«Art.1 Obiectul prezentei legi îl 
constituie stabilirea şi alocarea 
volumului veniturilor şi a 
structurii acestora pe capitole şi 
subcapitole al cheltuielilor pe 
destinaţii şi pe ordonatorii 
principali de credite pentru 
bugetul de stat, bugetele fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate, creditelor externe, 
fondurilor externe 
nerambursabile, precum şi pentru 
sumele alocate din venituri 
proprii, pentru anul 2005.» 
 
Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM  

 
Terminologia corectă este de 

alocare a fondurilor şi nu de 
stabilire a acestora 

 
Se propune respingerea 

amendamentului, deoarece termenul 
de „alocare” este specific 
cheltuielilor, iar potrivit principiului 
universalităţii prevăzut de Legea 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, veniturile bugetare nu 
pot fi afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume. 

 

71.     Art.2. – (5) Se interzic 
reţinerea şi utilizarea de către 
ordonatorii de credite finanţaţi 
integral din bugetul de stat a 
oricăror venituri proprii care nu 
sunt prevăzute în anexe la 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite. 

Se propune modificarea art.2, 
alin. (5) astfel: 
« (5) Se interzic reţinerea şi 
utilizarea de către ordonatorii de 
credite finanţaţi integral din 
bugetul de stat a oricăror 
venituri proprii care nu sunt 
prevăzute în anexele la bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite. » 
Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 

Pentru folosirea corectă a 
acordurilor. 

Se propune respingerea, 
amendamentului întrucât nu aduce 
un plus de rigoare legislativă, iar 
veniturile respective sunt prevazute 
în unele anexe la bugetele 
ordonatorilor principali de credite. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

 
72.     Art.2. –  (5) Se interzic 

reţinerea şi utilizarea de către 
ordonatorii de credite finanţaţi 
integral din bugetul de stat a 
oricăror venituri proprii care nu 
sunt prevăzute în anexe la 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite. 

 

Se  propune modificarea art.2 
alin.(5) astfel: 
 
   «(5) Se interzic reţinerea şi 
utilizarea de către ordonatorii de 
credite finanţaţi integral din 
bugetul de stat a oricăror venituri 
proprii. » 
 
 
 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

În Legea privind finanţele 
publice, nr.500/2002 se prevede 
ca principiu general ca ordonatorii 
de credite finanţaţi integral din 
bugetul de stat sunt obligaţi să 
vireze integral toate veniturile 
realizate către acest buget. Ori, în 
practică, prin această derogare se 
permite reţinerea, în anumite 
cazuri, a unor venituri de către 
anumiţi ordonatori de credite, 
ceea ce înseamnă o încălcare a 
principiului instituit în Legea 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002.    

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, potrivit 
prevederilor art.62 alin.(1), lit.c) din 
Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice, finanţarea cheltuielilor 
curente şi de capital ale instituţiilor 
publice se asigură şi integral din 
venituri proprii. 

Pe de altă parte, în temeiul 
prevederilor art.67 din Legea 
nr.500/2002, Guvernul poate aproba 
înfiinţarea de activităţi finanţate 
integral din venituri proprii pe lângă 
unele instituţii publice.    

 

73.  Art.3. –Impozitele, taxele, 
contribuţiile şi celelalte venituri 
ale bugetului de stat,  bugetelor 
locale şi ale bugetului fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate, pe anul 2005, de 
orice natură şi provenienţă, se 
încasează în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, 
precum şi potrivit dispoziţiilor 
prezentei legi. 

 

Se propune eliminarea art.3 
 
 
 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

Această prevedere nu este 
necesară deoarece există un 
principiu general în aplicarea 
normelor juridice care instituie 
obligativitatea aplicării acelor 
prevederi legale aflate în vigoare 
la data derulării faptelor analizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului. Textul art.3 
întăreşte principiul general în 
aplicarea normelor juridice care 
instituie obligativitatea aplicării 
acelor prevederi legale aflate în 
vigoare la data derulării faptelor 
analizate.  

 

74.  Art.4  alin.(2) - nou Se propune introducerea unui nou 
alineat: 
«Art.4 – (2) Se interzice utilizarea 

În acest mod se vor folosi 
fondurile încasate conform 
destinaţiilor iniţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, regimul 
veniturilor bugetare, precum şi 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

în alte scopuri de către persoanele 
juridice şi fizice, plătirea de 
impozite, taxe şi alte contribuţii 
fiscale, a sumelor calculate şi 
reţinute la sursă în scopul virării 
pentru constituirea veniturilor 
(fondurilor ) bugetare.» 
 
Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM 

dispoziţiile referitoare la evaziunea 
fiscală se supun legislaţiei în 
domeniu. 

 

75.  Art.5  alin.(2) - nou Se propune introducerea unui nou 
alineat: 
«Art.5 – (2) Neefectuarea cu 
vinovăţie a vărsămintelor pentru 
constituirea veniturilor bugetare 
din sumele reţinute la sursă, 
reprezentând impozite şi 
contribuţii fiscale sau din 
încasarea facturilor reprezentând 
TVA şi accize, constituie 
infracţiune de sustragere din 
fonduri publice şi se pedepseşte 
potrivit legii penale.»  
 
Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM 

În acest mod se vor folosi 
fondurile încasate conform 
destinaţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului. 

Potrivit prevederilor art.26 din 
legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice, legile bugetare cuprind: 

- la venituri, estimările anului 
bugetar; 

- la cheltuieli, creditele bugetare 
în structură economică şi 
funcţională; 

- deficitul sau excedentul, după 
caz; 

-reglementări specifice 
exerciţiului bugetar. 

Prevederile propuse se regăsesc 
în legislaţia din  domeniul fiscal.     

 
76.  Art.8.- (1) Ordonatorii principali 

de credite au obligaţia să se 
încadreze în cheltuielile de 
personal, numărul maxim de 
posturi şi în structura posturilor, 

Se propune modificarea art.8, 
alineat (1), astfel: 
«Art. 8 – (1) Ordonatorii 
principali de credite au obligaţia 
să se încadreze în cheltuielile de 

Evitarea exprimării redundante. Se propune respingerea 
amendametului întrucât propunerea 
nu aduce un plus de rigoare 
legislativă. 
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prevăzute pentru fiecare în anexa 
nr.3, prin stabilirea şi 
comunicarea numărului de 
posturi, salariilor de bază, 
indemnizaţiilor de conducere şi a 
celorlalte elemente ale sistemului 
de salarizare, prevăzute de lege, 
ordonatorilor secundari, iar 
aceştia ordonatorilor terţiari de 
credite bugetare. 

  

personal, numărul maxim şi în 
structura posturilor, specificate, 
pentru fiecare, în anexa nr.3, prin 
stabilirea şi comunicarea 
numărului de posturi, salariilor de 
bază, indemnizaţiilor de 
conducere şi a celorlalte elemente 
ale sistemului de salarizare, 
prevăzute de lege, ordonatorilor 
secundari, iar aceştia 
ordonatorilor terţiari de credite 
bugetare.» 
 
Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 
 

77.  Art.8.- (2) Guvernul poate 
aproba  prin hotărâre redistribuiri 
de posturi şi fondurile aferente 
acestora între bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite, în vederea întăririi 
structurilor cu atribuţii în cadrul 
procesului de pregătire a aderării 
României la Uniunea Europeană. 

 

Se propune modificarea art.8, 
alineat (2), astfel: 
«Art. 8 – (2) Guvernul poate 
aproba,  prin hotărâre, 
redistribuiri de posturi şi 
transferul fondurilor aferente 
acestora între bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite, în vederea întăririi 
structurilor cu atribuţii în cadrul 
procesului de pregătire a aderării 
României la Uniunea 
Europeană.» 
 
Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 
 

Pentru folosirea corectă a 
semnelor de punctuaţie. 

Exprimarea clară a sensului 
textului. 

Se propune respingerea, întrucât 
Guvernul nu aprobă transferul 
fondurilor, ci redistribuirea 
posturilor împreună cu sumele 
aferente acestora. 

 



                                                                                                                                                                     
 
 

 50

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

78.  Art.8.- (2) Guvernul poate 
aproba  prin hotărâre redistribuiri 
de posturi şi fondurile aferente 
acestora între bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite, în vederea întăririi 
structurilor cu atribuţii în cadrul 
procesului de pregătire a aderării 
României la Uniunea Europeană. 

 

 Se propune eliminarea alin. (2) al 
art. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenejarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi doamna 
senator Maria Petre – Grup 
parlamentar PD  
  

Păstrarea alineatului (2) face 
inoperante prevederile art.8 alin.(1) 
şi a anexei nr.3 la lege. 

Se propune respingerea 
amendamentului. Este necesară 
mentinerea alin.(2), pentru păstrarea 
echilibrului bugetar, având în vedere 
că pe parcursul execuţiei bugetare 
pot apare cerinţe noi în ce priveşte 
procesul de aderare la Uniunea 
Europeană, ce ar necesita 
suplimentarea numărului de posturi 
şi fondurile aferente ale unor 
instituţii. La alin (3) se precizează 
că modificările ce decurg din 
aplicarea prevederilor acestui alineat 
se introduc în anexele la bugetele 
ordonatorilor şi ca urmare, sunt 
aplicabile prevederile alin.(1) al 
art.8. 

În plus trebuie avut în vedere 
faptul că procesul integrării 
europene este un proces evolutiv, 
care necesită o flexibilitate mai 
mare în domeniul resurselor umane. 

79.  Art.8.-(4) În bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – 
Acţiuni generale sunt prevăzute şi 
sumele aferente creşterilor 
salariale ce se vor acorda în anul 
2005 în condiţiile stabilite prin 
lege, cu excepţia celor aferente 
personalului Ministerului Apărării 
Naţionale care va acorda 
creşterile salariale din bugetul 
aprobat acestuia. Aceste sume se 

Se propune modificarea art.8, 
alineat (4), astfel: 
«Art. 8 – (4) În bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – 
Acţiuni generale sunt prevăzute 
şi sumele aferente creşterilor 
salariale ce se vor acorda în anul 
2005 în condiţiile stabilite prin 
lege, cu excepţia celor aferente 
personalului Ministerului 
Apărării Naţionale care va 

Pentru exprimare mai clară. Se propune respingerea 
amendamentului deoarece în 
bugetul  Ministerului Apărării 
Naţionale sunt prevăzute fondurile 
aferente creşterilor salariale şi nu 
creşterile salariale. 
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repartizează pe  ordonatori 
principali de credite în cursul 
anului prin hotărâre a Guvernului, 
în funcţie de execuţia bugetară şi 
de necesităţile de finanţare. 

 

beneficia de creşterile salariale 
prevăzute în bugetul aprobat 
acestuia. Aceste sume se 
repartizează pe  ordonatori 
principali de credite în cursul 
anului prin hotărâre a 
Guvernului, în funcţie de 
execuţia bugetară şi de 
necesităţile de finanţare.» 
 
Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 
 

80.  Art.8.-(4) În bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – 
Acţiuni generale sunt prevăzute şi 
sumele aferente creşterilor 
salariale ce se vor acorda în anul 
2005 în condiţiile stabilite prin 
lege, cu excepţia celor aferente 
personalului Ministerului Apărării 
Naţionale care va acorda 
creşterile salariale din bugetul 
aprobat acestuia. Aceste sume se 
repartizează pe  ordonatori 
principali de credite în cursul 
anului prin hotărâre a Guvernului, 
în funcţie de execuţia bugetară şi 
de necesităţile de finanţare. 

 

Se propune modificarea alin.(4) al 
art.8, astfel: 
« Art.8.-(4) În bugetul fiecărui 
ordonator principal de credite – 
Acţiuni generale sunt prevăzute 
şi sumele aferente creşterilor 
salariale ce se vor acorda în anul 
2005 în condiţiile stabilite prin 
lege, cu excepţia celor aferente 
personalului Ministerului 
Apărării Naţionale care va acorda 
creşterile salariale din bugetul 
aprobat acestuia. » 
 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 

Ministerul Finanţelor Publice nu 
poate păstra în buget rezerve 
pentru a fi ulterior repartizate prin 
Hotărâre de Guvern. 

 

Se propune respingerea,  întrucât 
bugetele ordonatorilor principali de 
credite nu cuprind „Acţiuni 
generale”. 

Repartizarea acestor sume pe 
parcursul exerciţiului bugetar se va 
face în condiţiile stabilite prin lege, 
indiferent dacă sunt prevăzute în 
bugetele ordonatorilor principali de 
credite sau în bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice-Acţiuni Gene-
rale. 
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teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi doamna 
senator Maria Petre – Grup 
parlamentar PD 

81.  Art.8.-(7).Aplicarea prevederilor 
din actele normative în vigoare 
referitoare la primele ce se acordă 
cu ocazia plecării în concediul de 
odihnă, precum şi a celor ale art. 
32 alin.(2) din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată 
cu modificările ulterioare, se 
suspendă până la data de 31 
decembrie 2005. 

 

Se propune eliminarea alin. (7) al 
art.8 

 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 

familie şi protecţie socială a 
Senatului,  Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică şi organizarea 
teritoriului a Senatului, Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenejarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a Camerei Deputaţilor, 
doamna senator Maria Petre, 
doamna deputat Paula Ivănescu, 
domnul deputat Gheorghe Barbu - 
Grup parlamentar PD şi domnul 
deputat Brudaşcu Dan-Grup 
parlamentar PRM. 

 

Salarizarea necorespunzătoare a 
fucţionarilor publici şi a altor 
categorii de bugetari. Neaplicarea 
legislaţiei votate de Parlament. 

 
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât influenţele 
financiare din acordarea primelor de 
vacanţă nu sunt cuprinse în bugetul 
de stat.  
 
Eliminarea acestui alineat ar 
conduce la influenţe financiare 
suplimentare, estimate la cca. 1.500 
miliarde lei asupra bugetului general 
consolidat, şi la majorarea 
deficitului bugetar. 

82.  Art.8  alin.(8) – nou  Se propune introducerea unui 
alineat nou: 
«Art.8 – (8) Plata premiului 

Respectând structura anului de 
învăţământ, anul şcolar se încheie 
pe 15 iunie 2005 şi este normal ca 

Se propune respingerea, întrucât 
exerciţiul bugetar este aferent anului 
calendaristic şi nu celui şcolar, iar în 
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aferent anului 2005 pentru 
personalul din învăţământ se 
efectuează la terminarea anului 
şcolar» 
 
Autor:  domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM 

personalul din învăţământ să 
primească atunci premiul. 

anul 2005 se va plăti premiul anual 
aferent anului 2004. 

 

83.  Art.11. – (1) Cheltuielile pentru 
autorităţile publice, care se 
finanţează de la bugetul de stat pe 
anul 2005, se stabilesc în sumă de  
26.173,5 miliarde lei, din care: 
16.103,8 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 6.339,9 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii, 
64,1 miliarde lei subvenţii de la 
buget pentru instituţii publice, 
1.241,3 miliarde lei transferuri, 
1.752,4 miliarde lei cheltuieli de 
capital şi  672,0 miliarde lei 
rambursări de credite, plăţi de 
dobânzi şi comisioane aferente 
acestora. 

 

Se propune modificarea art.11, 
alineat (1), astfel: 
«Art. 11 – (1) Cheltuielile pentru 
autorităţile publice, care se 
finanţează de la bugetul de stat 
pe anul 2005, se stabilesc în 
sumă de          26.173,5 miliarde 
lei, din care: 16.103,8 miliarde 
lei cheltuieli de personal, 6.339,9 
miliarde lei cheltuieli materiale 
şi servicii, 64,1 miliarde lei 
subvenţii de la buget pentru 
instituţii publice, 1.241,3 
miliarde lei transferuri, 1.752,4 
miliarde lei cheltuieli de capital 
şi  672,0 miliarde lei rambursări 
de credite, plata dobânzilor şi 
comisioanelor aferente 
acestora.» 

 
Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 
 

Clarificarea sensului şi 
corectitudine gramaticală. 

Se propune respingerea, întrucât 
în textul de lege s-a utilizat 
denumirea consacrată din 
clasificaţia bugetară şi este în 
corelare cu formularea textului 
respectiv şi pentru celelalte 
cheltuieli . 

 

84.  Art.11.– (3) Administraţia 
Prezidenţială poate să deconteze, 

Se propune modificarea art.11, 
alineat (3), astfel: 

Corectitudine gramaticală. Se propune respingerea, întrucât 
propunerea nu aduce un plus de 
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în limitele prevăzute de 
dispoziţiile legale, cheltuielile de 
transport, cazare şi alte cheltuieli 
pentru membrii delegaţiilor 
oficiale, reprezentanţii unor 
instituţii şi reprezentanţii mass-
media, care nu sunt salariaţii 
Administraţiei Prezidenţiale şi 
care îl însoţesc pe Preşedintele 
României în vizitele pe care le 
efectuează în străinătate, de la 
titlul “Cheltuieli materiale şi 
servicii”, articolul “Alte 
cheltuieli”. Cheltuielile aferente 
deplasărilor efectuate de 
personalul Administraţiei 
Prezidenţiale se suportă de la 
acelaşi articol de cheltuieli. 
Administraţia Prezidenţială poate 
solicita instituţiilor reprezentate în 
delegaţiile oficiale conduse de 
Preşedintele României, care se 
deplasează în străinătate, 
decontarea cheltuielilor de 
transport ce le revin din costul 
total al prestaţiilor realizate cu 
aeronavele speciale avute la 
dispoziţie. 

 

«Art. 11 – (3) Administraţia 
Prezidenţială poate deconta, în 
limitele prevăzute de dispoziţiile 
legale, cheltuielile de transport, 
cazare şi alte cheltuieli pentru 
membrii delegaţiilor oficiale, 
reprezentanţii unor instituţii şi 
reprezentanţii mass-media, care 
nu sunt salariaţii Administraţiei 
Prezidenţiale şi care îl însoţesc 
pe Preşedintele României în 
vizitele pe care le efectuează în 
străinătate, de la titlul “Cheltuieli 
materiale şi servicii”, articolul 
“Alte cheltuieli”. Cheltuielile 
aferente deplasărilor efectuate de 
personalul Administraţiei 
Prezidenţiale se suportă de la 
acelaşi articol de cheltuieli. 
Administraţia Prezidenţială 
poate solicita instituţiilor 
reprezentate în delegaţiile 
oficiale conduse de Preşedintele 
României, care se deplasează în 
străinătate, decontarea 
cheltuielilor de transport ce le 
revin din costul total al 
prestaţiilor realizate cu 
aeronavele speciale avute la 
dispoziţie.» 

Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 

rigoare legislativă. 
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85.  Art.11. – (7)  În anul 2005 se 

constituie la dispoziţia 
procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie un 
depozit în valoare de 10,0 
miliarde lei pentru acţiuni privind 
organizarea de flagranturi, în lei 
sau valută, după caz.   

 

Se propune modificarea alin.(7) al 
art.11, astfel: 
«Art.11. – (7)  În anul 2005 se 
constituie la dispoziţia 
procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie un 
depozit în valoare de 2,0 miliarde 
lei pentru acţiuni privind 
organizarea de flagranturi, în lei 
sau valută, după caz.» 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenejarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor  şi doamna 
senator Maria Petre – Grup 
parlamentar PD. 

Suma prevăzută este prea mare 
având în vedere că ea este 
utilizată doar pentru „flagranturi” 
şi se reconstituie imediat după. 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât suma de 
10,0 miliarde lei asigură organizarea 
acţiunilor de flagrant la nivelul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, precum şi la 
cele 49 de unităţi subordonate 
(Parchetele de pe lângă tribunale şi 
cele de pe lângă Curţile de Apel), 
ceea ce reprezintă o medie de 200,0 
milioane lei pentru fiecare unitate. 

86.  Art.11. – (9) Din  sumele 
prevăzute la titlul „Cheltuieli 
materiale şi servicii” în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului din bugetul de stat pe 
anul 2005 se acoperă cheltuielile 
necesare derulării contractului 
comercial  de închiriere de licenţe 
referitor la produsele Microsoft 
încheiat între Guvernului 

Se propune modificarea art.11, 
alineat (9), astfel: 
«Art. 11 – (9) Din  sumele 
prevăzute la titlul „Cheltuieli 
materiale şi servicii” în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului din bugetul de stat pe 
anul 2005 se acoperă cheltuielile 
necesare derulării contractului 
comercial  de închiriere de licenţe 

Folosirea corectă a semnelor de 
punctuaţie şi exprimarea mai clară 
a sensului. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
aceasta nu aduce un plus de rigoare 
legislativă. 
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României şi Fujitsu Siemens 
Computers Gmbh Austria. 

pentru produsele Microsoft 
încheiat între Guvernului 
României şi Fujitsu Siemens 
Computers Gmbh Austria.» 

Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 

87.  Art.12. – (1) Cheltuielile pentru 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, care se 
finanţează de la bugetul de stat pe 
anul 2005, se stabilesc în sumă de 
86.901,7 miliarde lei, din care: 
33.898,4 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 25.605,6 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii,  
3.948,7 miliarde lei subvenţii de 
la buget pentru instituţii publice,  
2.549,1 miliarde lei transferuri, 
11.493,3 miliarde lei cheltuieli de 
capital şi  9.406,6 miliarde lei 
rambursări de credite, plăţi de 
dobânzi şi comisioane aferente 
acestora. 

 

Se propune modificarea art.12, 
alineat (1), astfel: 
«Art. 12 – (1) Cheltuielile pentru 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, care se 
finanţează de la bugetul de stat pe 
anul 2005, se stabilesc în sumă de 
86.901,7 miliarde lei, din care: 
33.898,4 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 25.605,6 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii,  
3.948,7 miliarde lei subvenţii de 
la buget pentru instituţii publice,  
2.549,1 miliarde lei transferuri, 
11.493,3 miliarde lei cheltuieli de 
capital şi  9.406,6 miliarde lei 
rambursări de credite, plata 
dobânzilor şi comisioanelor 
aferente acestora.» 

Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 
 

Exprimarea mai clară şi 
folosirea corectă a acordurilor 
gramaticale. 

Se propune respingerea, întrucât 
în textul de lege s-a utilizat 
denumirea consacrată din 
clasificaţia bugetară şi este în 
corelare cu formularea textului 
respectiv şi pentru celelalte 
cheltuieli. 

 

88.  Art.12. – (4) În cursul anului 
2005 în vederea asigurării 

Se propune eliminarea alin. (4) al 
art.12 

Suplimentarea cu 1400 posturi 
trebuie introdusă în conţinutul 

Se propune respingerea, întrucât 
posturile respective se vor ocupa 
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necesarului de poliţişti de 
frontieră, numărul maxim de 
posturi aprobat pentru Ministerul 
Administraţiei şi Internelor se 
majorează cu 1.400 de posturi. 

 

 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi doamna 
senator Maria Petre – Grup 
parlamentar PD. 

Anexei nr.3 
 
 

treptat pe durata întregului an, iar 
prin includerea lor în conţinutul 
Anexei nr. 3 nu s-ar mai putea 
asigura direcţionarea către 
suplimentarea numărului de posturi 
de poliţişti de frontieră. 

89.  Art.12. – (6) În anul 2005 se 
constituie la dispoziţia Direcţiei 
generale de combatere a Crimei 
Organizate şi Antidrog din cadrul 
Ministerului Administraţie şi 
Internelor, un depozit în valoare 
de 10,0 miliarde lei pentru acţiuni 
privind organizarea de flagranturi, 
în lei sau în valută, după caz. 

 

Se propune modificarea alin.(6) al 
art.12, astfel: 
«Art.12. – (6) În anul 2005 se 

constituie la dispoziţia Direcţiei 
generale de combatere a Crimei 
Organizate şi Antidrog din cadrul 
Ministerului Administraţie şi 
Internelor, un depozit în valoare de 
2,0 miliarde lei pentru acţiuni 
privind organizarea de flagranturi, în 
lei sau în valută, după caz.» 

 
Autor: Comisia pentru 

administraţie publică şi organizarea 
teritoriului a Senatului, Comisia 
pentru administraţie publică, 
amenejarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a Camerei Deputaţilor şi 
doamna senator Maria Petre – Grup 
parlamentar PD. 

 

Suma prevăzută este prea mare, 
tipul de acţiune la care se 
foloseşte permite reconstituirea ei 
imediat. 

  

Se propune respingerea, întrucât 
sumele alocate pentru organizarea 
de flagranturi se utilizează atât în lei 
cât şi în valută, după caz, în 
cuantumuri adaptate la specificul 
acţiunilor, iar acţiunile privind 
flagrantul pot fi organizate simultan 
în mai multe locuri şi în diverse 
domenii. Din experienţa altor 
instituţii publice din acest sector de 
activitate, rezultă că valoarea 
cuprinsă în proiectul de lege 
reprezintă suma necesară pentru 
constituirea depozitului pentru 
acţiuni privind organizarea de 
flagranturi. 

90.  Art.13. – (3) Sumele pentru Se propune modificarea art.13, Folosirea corectă a acordurilor Se propune respingerea, întrucât  
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sprijinirea organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, pentru 
finanţarea de proiecte şi programe 
interetnice şi de combatere a 
intoleranţei şi pentru proiecte de 
comunicare, informare publică şi 
promovarea intereselor româneşti 
peste hotare, precum şi pentru 
finanţarea unor acţiuni cu caracter 
social-cultural sunt prevăzute în 
anexă la bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, iar modul 
de repartizare şi utilizare a 
acestora se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 

 

alineat (3), astfel: 
«Art. 13 – (3) Sumele pentru 

sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, 
pentru finanţarea de proiecte şi 
programe interetnice şi de 
combatere a intoleranţei şi pentru 
proiecte de comunicare, informare 
publică şi promovarea intereselor 
româneşti peste hotare, precum şi 
pentru finanţarea unor acţiuni cu 
caracter social-cultural sunt 
prevăzute în anexa bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, iar modul de repartizare 
şi utilizare a acestora se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului.» 

Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 

gramaticale. bugetul Secretariatului General al 
Guvernului  are mai multe anexe, 
dintre care una singură detaliează 
sumele respective. 

 

91.  Art.13. – (4) Suma pentru 
sprijinirea activităţilor românilor 
de pretutindeni este prevăzută în 
anexa la bugetul Cancelariei 
Primului - Ministru, iar modul de 
repartizare şi de utilizare a 
acesteia se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.  

  

Se propune modificarea art.13, 
alineat (4), astfel: 
«Art. 13 – (4) Suma pentru 
sprijinirea activităţilor românilor 
de pretutindeni este prevăzută în 
anexa bugetului Cancelariei 
Primului - Ministru, iar modul de 
repartizare şi de utilizare a 
acesteia se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.» 

Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 

Folosirea corectă a acordurilor 
gramaticale. 

Se propune respingerea, întrucât  
bugetul Cancelariei Primului-
Ministru  are mai multe anexe dintre 
care una singură detaliează sumele 
respective. 
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92.  Art.13. – (5) Sumele de la  
bugetul de stat destinate 
Comitetului Olimpic Român sunt 
prevăzute în anexa la bugetul 
Cancelariei Primului-Ministru 

Se propune modificarea art.13, 
alineat (5), astfel: 
«Art. 13 – (5) Sumele de la  
bugetul de stat destinate 
Comitetului Olimpic Român sunt 
prevăzute în anexa bugetului 
Cancelariei Primului-Ministru » 

Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 
 

Pentru mai mare claritate a 
textului. 

Se propune respingerea, întrucât  
bugetul Cancelariei Primului-
Ministru  are mai multe anexe dintre 
care una singură detaliează sumele 
respective. 

 

93.  Art.13  alin.(6) – nou Se propune introducerea unui nou 
alineat, după alin.(5) al art.13, cu 
următorul conţinut: 
«Art.13 – (6) Din sumele 

prevăzute în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
se suportă şi bursele studenţilor şi 
elevilor din Republica Moldova, 
acordate potrivit dispoziţiilor 
legale. Tot din sumele prevăzute în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului se vor 
suporta şi bursele pentru studenţii 
şi elevii ai căror părinţi sunt 
beneficiarii Legii nr.42/1990, 
modificată şi republicată.». 
 

Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM 

Prin suportarea burselor 
studenţilor şi elevilor din 
Republica Moldova se va acorda 
un ajutor concret românilor din 
afara graniţelor ţării. 

Se propune respingerea, întrucât 
acordarea burselor respective este 
reglementată prin Legea 
învăţământului. 

 

94.  Art.13. – (9) În bugetul 
Ministerului Sănătăţii este 

Se propune modificarea art.13, 
alineat (9), astfel: 

Folosirea corectă a semnelor de 
punctuaţie. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu aduce un plus de rigoare 
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prevăzută şi suma de 2.278,7 
miliarde lei, reprezentând 
transferuri de la bugetul de stat 
către bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate pentru finanţarea 
programului privind compensarea 
în proporţie de 90% a 
medicamentelor acordate 
pensionarilor în tratamentul 
ambulatoriu.   

 

«Art. 13 – (9) În bugetul 
Ministerului Sănătăţii este 
prevăzută şi suma de 2.278,7 
miliarde lei reprezentând 
transferuri de la bugetul de stat 
către bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate pentru finanţarea 
programului privind compensarea 
în proporţie de 90% a 
medicamentelor acordate 
pensionarilor în tratamentul 
ambulatoriu.» 

Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 

legislativă. 
 

95.  Art.13. – (10) Taxele poştale 
percepute în anul 2005 de 
Compania Naţională "Poşta 
Română" - S.A. pentru prestaţiile 
reprezentând plata la domiciliul 
beneficiarilor a drepturilor de 
pensii, alocaţii de stat pentru 
copii, alocaţii de încredinţare şi 
plasament familial, alocaţii 
complementare, drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap 
potrivit legii, precum şi a altor 
drepturi de asistenţă socială nu pot 
depăşi 1,35% din valoarea 
sumelor plătite.  

 

Se propune modificarea art.13, 
alineat (10), astfel: 
«Art. 13 – (10) Taxele poştale 
percepute în anul 2005 de 
Compania Naţională "Poşta 
Română" - S.A. pentru prestaţiile 
reprezentând plata la domiciliul 
beneficiarilor a drepturilor de 
pensii, alocaţiilor de stat pentru 
copii, alocaţiilor de încredinţare 
şi plasament familial, alocaţii 
complementare, drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap 
potrivit legii, precum şi a altor 
drepturi de asistenţă socială nu 
pot depăşi 1,35% din valoarea 
sumelor plătite.» 

 Se propune respingerea, întrucât 
alocaţiile respective reprezintă 
drepturi, iar dispoziţia se referă la 
toate aceste drepturi, respectiv de 
pensii, alocaţii de stat pentru copii, 
alocaţii de încredinţare şi plasament 
familial etc. 
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Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 

96.  Art.13 – (10) Taxele poştale 
percepute în anul 2005 de 
Compania Naţională “Poşta 
Română” S.A. pentru prestaţiile 
reprezentând plata la domiciliul 
beneficiarilor a drepturilor de 
pensii, alocaţii de stat pentru 
copii, alocaţii  complementare, 
drepturilor acordate persoanelor 
cu handicap potrivit legii, precum 
şi a altor drepturi de asistenţă 
socială nu pot depăşi 1,35 % din 
valoarea sumelor plătite. 

Se propune modificarea alin.(10) 
al art.13, astfel: 
«Art.13 – (10) Taxele poştale 
percepute în anul 2005 de 
Compania Naţională “Poşta 
Română” S.A. pentru prestaţiile 
reprezentând plata la domiciliul 
beneficiarilor a drepturilor de 
pensii, alocaţii de stat pentru 
copii, alocaţii de încredinţare şi 
plasament familial, alocaţii 
complementare, drepturile 
acordate persoanelor cu handicap 
potrivit legii, precum şi a altor 
drepturi de asistenţă socială nu 
pot depăşi 1,35 % din valoarea 
sumelor plătite prin poştă.» 
 
Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM 
 

În acest mod, nu se va calcula un 
procent de 1,35 % din valoarea 
sumelor plătite prin virare în 
conturile personale deschise la 
CEC sau BANCPOST. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât textul  
art.13(10) se referă numai la 
drepturile care se transmit prin poştă 
la domiciliul beneficiarilor nu şi la 
cele transmise în conturile personale 
ale beneficiarilor. 

97.  Art.13. – (11) Din bugetul 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, de la 
capitolul "Asistenţă socială, 
alocaţii, pensii, ajutoare şi 
indemnizaţii", titlul "Cheltuieli 
materiale şi servicii", se 
finanţează cheltuielile aferente 

Se propune modificarea art.13, 
alineat (11), astfel: 

«Art. 13 – (11) Din bugetul 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, de la 
capitolul "Asistenţă socială, alocaţii, 
pensii, ajutoare şi indemnizaţii", 
titlul "Cheltuieli materiale şi 

Potrivit Legii, Ministerul este 
obligat să prevadă, anual, în mod 
distinct, fonduri necesare achitării 
facilităţilor ce revin deţinătorilor 
carnetului de moţ. 

O prevedere similară trebuie 
făcută şi în bugetul Ministerului 
Agriculturii. 

Se propune respingerea, întrucât  
potrivit prevederilor art. 12 din 
Legea nr.229/2002, reducerile de 
50% pe calea ferată şi reducerile cu 
50% din costul materialului lemnos 
de care beneficiază titularii 
carnetului de moţ se suportă de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
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gratuităţilor şi reducerilor la 
transportul pe calea ferată, 
metrou, auto şi naval, de care 
beneficiază, în condiţiile legii, 
persoanele ale căror drepturi sunt 
stabilite prin Legea recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribui la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 
1989, nr.341/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 
privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, 
republicată, cu completările 
ulterioare, prin Legea nr. 
147/2000 privind reducerile 
acordate pensionarilor pentru 
transportul intern, cu modificările 
ulterioare, precum şi prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 
112/1999  privind călătoriile 
gratuite în interes de serviciu şi în 
interes personal pe căile ferate 
române, republicată.  

 
 

servicii", se finanţează cheltuielile 
aferente gratuităţilor şi reducerilor la 
transportul pe calea ferată, metrou, 
auto şi naval, de care beneficiază, în 
condiţiile legii, persoanele ale căror 
drepturi sunt stabilite prin Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribui la 
victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, nr.341/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 
privind veteranii de război, precum 
şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, republicată, cu 
completările ulterioare, prin Legea 
nr. 147/2000 privind reducerile 
acordate pensionarilor pentru 
transportul intern, cu modificările 
ulterioare, precum şi prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 112/1999  privind 
călătoriile gratuite în interes de 
serviciu şi în interes personal pe 
căile ferate române, republicată, 
precum şi plata drepturilor 
prevăzute de Legea moţilor.» 

Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 

Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului şi 
respectiv Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale . 

98.  Art.13. – (11) Din bugetul 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, de la 
capitolul "Asistenţă socială, 

Se propune modificarea art.13 
alin.(11), astfel:  
 
«Art.13. – (11) Din bugetul 

În acest fel bugetul Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului va cuprinde 
cheltuielile aferente gratuităţilor şi 

Se propune respingerea, întrucât 
efectuarea plăţilor, în limita 
creditelor bugetare aprobate, se face 
numai pe baza actelor justificative, 
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alocaţii, pensii, ajutoare şi 
indemnizaţii", titlul "Cheltuieli 
materiale şi servicii", se 
finanţează cheltuielile aferente 
gratuităţilor şi reducerilor la 
transportul pe calea ferată, 
metrou, auto şi naval, de care 
beneficiază, în condiţiile legii, 
persoanele ale căror drepturi sunt 
stabilite prin Legea recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribui la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 
1989, nr.341/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 
privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, 
republicată, cu completările 
ulterioare, prin Legea nr. 
147/2000 privind reducerile 
acordate pensionarilor pentru 
transportul intern, cu modificările 
ulterioare, precum şi prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 
112/1999  privind călătoriile 
gratuite în interes de serviciu şi în 
interes personal pe căile ferate 
române, republicată.  

 
 

Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, de la 
capitolul "Asistenţă socială, alocaţii, 
pensii, ajutoare şi indemnizaţii", 
titlul "Cheltuieli materiale şi 
servicii", se finanţează cheltuielile 
efective aferente gratuităţilor şi 
reducerilor la transportul pe calea 
ferată, metrou, auto şi naval, de care 
beneficiază, în condiţiile legii, 
persoanele ale căror drepturi sunt 
stabilite prin Legea recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care 
au contribui la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, 
nr.341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin Legea 
nr. 44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, 
republicată, cu completările 
ulterioare, prin Legea nr. 147/2000 
privind reducerile acordate 
pensionarilor pentru transportul 
intern, cu modificările ulterioare, 
precum şi prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 112/1999  privind 
călătoriile gratuite în interes de 
serviciu şi în interes personal pe 
căile ferate române, republicată. » 

 
Autor: domnul senator Ionel 

Alexandru-PRM 

reducerilor la transportul pe calea 
ferată, metrou, auto şi naval pe 
bază de decontare lunară. 

întocmite în conformitate cu 
dispoziţiile legale. 
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99.  Art.13. – (11) Din bugetul 

Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, de la 
capitolul "Asistenţă socială, 
alocaţii, pensii, ajutoare şi 
indemnizaţii", titlul "Cheltuieli 
materiale şi servicii", se 
finanţează cheltuielile aferente 
gratuităţilor şi reducerilor la 
transportul pe calea ferată, 
metrou, auto şi naval, de care 
beneficiază, în condiţiile legii, 
persoanele ale căror drepturi sunt 
stabilite prin Legea recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribui la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 
1989, nr.341/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 
privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, 
republicată, cu completările 
ulterioare, prin Legea nr. 
147/2000 privind reducerile 
acordate pensionarilor pentru 
transportul intern, cu modificările 
ulterioare, precum şi prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 
112/1999  privind călătoriile 
gratuite în interes de serviciu şi în 

Se propune eliminarea alin.11, al 
art.13.  

 
 

Autori: Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
economică a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Gheorghe Dinu-PRM 

 

Sumele trebuiesc trecute la 
Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale, pe principiul „cine 
comandă, plăteşte”. În caz contrar 
sumele vor putea fi folosite şi în 
alte scopuri, fiind şi extrem de 
greu de gestionat. 

 
 

Se propune respingerea, întrucât  
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţelor publice, nr.500/2002 , 
creditele bugetare prevăzute în 
bugetul unui ordonator principal de 
credite nu pot fi utilizate decât pe 
destinaţiile pentru care au fost 
aprobate. 

De asemenea, potrivit legilor 
speciale care reglementează 
acordarea unor facilităţi la transport 
pentru anumite categorii de 
persoane, prevăd că din bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei se asigură plata drepturilor 
băneşti cuvenite acestor categorii.    
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interes personal pe căile ferate 
române, republicată.  

 
100. Art.13. – (13) Numărul maxim 

de posturi al personalului clerical 
care beneficiază la salarizare de 
sprijinul statului potrivit legii, 
este cel prevăzut în anexă la 
bugetul Ministerului Culturii şi 
Cultelor. 

Se propune modificarea art.13, 
alin. (13), astfel: 

«Art. 13 – (13) Numărul maxim 
de posturi ale personalului clerical 
care beneficiază la salarizare de 
sprijinul statului potrivit legii, este 
cel prevăzut în anexa la bugetul 
Ministerului Culturii şi Cultelor.» 

Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 

Folosirea corectă a acordurilor 
gramaticale. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu aduce un plus de rigoare 
legislativă. 

101. Art.13. – (14) Pentru sprijinirea 
aşezămintelor Bisericii Ortodoxe 
Române din afara graniţelor, care 
desfăşoară activităţi deosebite în 
vederea menţinerii identităţii 
lingvistice, culturale şi religioase 
a românilor din afara graniţelor, 
în special activităţi adresate 
tinerilor, se alocă de la bugetul de 
stat o sumă reprezentând 
echivalentul în lei al sumei de 
55.000 Euro lunar. 

 

Se propune modificarea art.13, 
alineat (14), astfel: 
«Art. 13 – (14) Pentru sprijinirea 

aşezămintelor Bisericii Ortodoxe 
Române, precum şi a celorlalte 
culte româneşti recunoscute din 
afara graniţelor, care desfăşoară 
activităţi deosebite în vederea 
menţinerii identităţii lingvistice, 
culturale şi religioase a românilor 
din afara graniţelor, în special 
activităţi adresate tinerilor, se alocă 
de la bugetul de stat o sumă 
reprezentând echivalentul în lei al 
sumei de 55.000 Euro lunar.» 

Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 

Prevederea este discriminatorie; 
de un tratament similar trebuie să 
beneficieze toate cultele legale. 

Se propune respingerea, întrucât 
potrivit prevederilor art.5 din Legea 
nr.142/1999 privind sprijinul 
statului pentru salarizarea clerului, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, sprijinul statului este 
acordat pentru sprijinirea 
aşezămintelor Bisericii Ortodoxe 
Române din afara graniţelor. 
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102. Art.14. – (1) Cheltuielile pentru 
servicii şi dezvoltare publică, 
locuinţe, mediu şi ape, care se 
finanţează de la bugetul de stat pe 
anul 2005, se stabilesc în sumă de 
10.425,1 miliarde lei, din care: 
431,3 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 274,8 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii, 
11,3 miliarde lei subvenţii de la 
buget pentru instituţii publice, 
2.113,3 miliarde lei transferuri, 
4.185,7 miliarde lei cheltuieli de 
capital şi 3.408,7 miliarde lei 
rambursări de credite,  plăţi de 
dobânzi şi comisioane aferente 
acestora. 

 

Se propune modificarea art.14, 
alineat (1), astfel: 
«Art. 14 – (1) Cheltuielile pentru 

servicii şi dezvoltare publică, 
locuinţe, mediu şi ape, care se 
finanţează de la bugetul de stat pe 
anul 2005, se stabilesc în sumă de 
10.425,1 miliarde lei, din care: 
431,3 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 274,8 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii, 11,3 
miliarde lei subvenţii de la buget 
pentru instituţii publice, 2.113,3 
miliarde lei transferuri, 4.185,7 
miliarde lei cheltuieli de capital şi 
3.408,7 miliarde lei rambursări de 
credite,  plata dobânzilor şi 
comisioanelor.» 

Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 

Exprimarea mai clară şi 
folosirea corectă a acordurilor 
gramaticale. 

Se propune respingerea, întrucât 
în textul de lege s-a utilizat 
denumirea consacrată din 
clasificaţia bugetară. 

 

103. Art.15. – (3) Cheltuielile 
destinate stimulării producţiei de 
export şi a exportului în sumă de  
3.430,0 miliarde lei, se vor utiliza 
pentru: acordarea de  bonificaţii 
de dobândă la exportul de 
produse cu ciclu scurt şi mediu de 
fabricaţie şi la exportul de 
obiective complexe şi produse cu 
ciclu lung de fabricaţie; garanţii 
la creditele acordate pentru 
producţia de export, precum şi la 

Se propune modificarea alin.(3) al 
art.15, astfel: 
«Art.15. – (3) Cheltuielile 
destinate stimulării producţiei de 
export şi a exportului în sumă de  
3.430,0 miliarde lei, se vor utiliza 
pentru: acordarea de  bonificaţii 
de dobândă la exportul de 
produse cu ciclu scurt şi mediu 
de fabricaţie şi la exportul de 
obiective complexe şi produse cu 
ciclu lung de fabricaţie; garanţii 

Astfel se va sprijini în mod 
concret creşterea exporturilor. 

Se propune respingerea, întrucât 
nivelul bonificaţiilor de dobândă 
este stabilit conform practicilor 
internaţionale. Nici o ţară din lume 
nu acordă bonificaţii de 100%. 

Menţionăm că, în conformitate 
cu acquis-ul comunitar bonificaţiile 
de dobândă se consideră ajutor de 
stat care la data aderării vor fi 
eliminate. 

Propunerea de suportare a 
dobânzilor de către stat în proporţie 
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exportul de obiective complexe şi 
produse cu ciclu lung de 
fabricaţie; asigurarea şi 
reasigurarea creditelor de export 
pe termen scurt, mediu şi lung, a 
garanţiilor la exportul de 
obiective complexe şi produse cu 
ciclu lung de fabricaţie; 
asigurarea şi reasigurarea 
investiţiilor române în străinătate. 

la creditele acordate pentru 
producţia de export, precum şi la 
exportul de obiective complexe şi 
produse cu ciclu lung de 
fabricaţie; asigurarea şi 
reasigurarea creditelor de export 
pe termen scurt, mediu şi lung, a 
garanţiilor la exportul de 
obiective complexe şi produse cu 
ciclu lung de fabricaţie; 
asigurarea şi reasigurarea 
investiţiilor române în străinătate; 
stimularea mai accentuată a 
producţiei exportate, prin 
suportarea în totalitate a 
dobânzilor plătite de societăţile 
cu capital de stat şi privat, 
societăţilor bancare, pentru 
credite utilizate în realizarea 
acestei producţii.»  
 
Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM 

de 100% faţă de 50% - 60% în 
prezent ar conduce practic la 
dublarea cheltuielilor bugetare la 
acest capitol, cu influenţe 
corespunzătoare în deficit. 

104. Art.15. – (4) Sumele prevăzute 
în bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor ca 
transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
retehnologizarea centralelor 
termice şi electrice de termoficare 
se repartizează pe judeţe, pe unităţi 
administrativ-teritoriale şi 
obiective prin ordin al ministrului, 

Se propune modificarea art.15, 
alineat (4), astfel: 
«Art. 15 – (4) Sumele prevăzute 

în bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor ca 
transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
retehnologizarea centralelor termice 
şi electrice de termoficare se 
repartizează, prin ordin al 

Inversiune impusă de necesitatea 
unei mai clare înţelegeri. 

Folosirea corectă a semnelor de 
punctuaţie. 

Se propune respingerea, întrucât 
inversiunea propusă nu aduce un 
plus de rigoare legislativă. 

Apreciem că este mai corect să se 
precizeze mai întâi cum se 
repartizează respectivele sume şi 
apoi prin ce act administrativ se 
aprobă această repartizare. 
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pe baza programelor de 
modernizare şi retehnologizare 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

 
 

ministrului, pe judeţe, pe unităţi 
administrativ-teritoriale şi obiective 
pe baza programelor de modernizare 
şi retehnologizare prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale.» 

 
Autor: Domnul deputat PRM 

Brudaşcu Dan 
105. Art.15. – (7) Repartizarea pe 

judeţe pentru comune şi oraşe, 
precum şi pe municipii a 
transferurilor din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru străzile 
care se vor amenaja în perimetrele 
destinate construcţiilor de cvartale 
de locuinţe noi, construite prin  
Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
în localităţile rurale şi urbane, se 
face de către Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului ţinând cont de 
proiectele aflate în execuţie, de 
termenele de finalizare ale 
acestora, precum şi de cele nou 
promovate 

Se propune modificarea art.15, 
alineat (7), astfel: 
«Art. 15 – (7) Repartizarea, pe 

judeţe, pentru comune şi oraşe, 
precum şi pe municipii a 
transferurilor din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru străzile 
care se vor amenaja în perimetrele 
destinate construcţiilor de cvartale 
de locuinţe noi, construite prin  
Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
în localităţile rurale şi urbane, se 
face de către Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului ţinând cont de proiectele 
aflate în execuţie, de termenele de 
finalizare ale acestora, precum şi de 
cele nou promovate.» 

 
Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 
 

Folosirea corectă a semnelor de 
punctuaţie. 

Se propune respingerea, întrucât 
propunerea nu aduce un plus de 
rigoare legislativă. 

106. Art.15. – (7) Repartizarea pe Se propune modificarea alin.(7)  În stabilirea criteriilor din Se propune respingerea, întrucât 
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judeţe pentru comune şi oraşe, 
precum şi pe municipii a 
transferurilor din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru străzile 
care se vor amenaja în perimetrele 
destinate construcţiilor de cvartale 
de locuinţe noi, construite prin  
Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
în localităţile rurale şi urbane, se 
face de către Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului ţinând cont de 
proiectele aflate în execuţie, de 
termenele de finalizare ale 
acestora, precum şi de cele nou 
promovate 

al art.15, astfel: 
«Art.15. – (7) Repartizarea pe 

judeţe pentru comune şi oraşe, 
precum şi pe municipii a 
transferurilor din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru străzile 
care se vor amenaja în perimetrele 
destinate construcţiilor de cvartale 
de locuinţe noi, construite prin  
Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
în localităţile rurale şi urbane, se 
face de către Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului ţinând cont de proiectele 
aflate în execuţie, de termenele de 
finalizare ale acestora, precum şi de 
cele nou promovate, având în vedere 
drept criteriu şi costul mediu de 
transport şi aprovizionare al 
materialelor de masă (de volum).»  

 
Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM 

normele de aplicare trebuie să se 
ţină cont obligatoriu şi de 
cheltuielile de transport, existând 
cazuri în care aceste cheltuieli sunt 
de circa 7 ori mai mari decât preţul 
în sine al produsului. 

completarea nu are legătură cu 
textul din proiectul de lege. 

 

107. Art.16. – (4) În bugetul 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, la 
titlul „Subvenţii” este cuprinsă şi 
suma de 1.200,0 miliarde lei, care 
reprezintă contravaloarea energiei 
electrice pentru funcţionarea 
transportului feroviar public de 
călători. 

 

Se propune modificarea art.16, 
alineat (4), astfel: 
«Art. 16 – (4) În bugetul 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, la 
titlul „Subvenţii”, este cuprinsă 
şi suma de 1.200,0 miliarde lei, 
care reprezintă contravaloarea 
energiei electrice pentru 
funcţionarea transportului 

Folosirea corectă a semnelor de 
punctuaţie. 

Se propune respingerea, întrucât 
propunerea nu aduce un plus de 
rigoare legislativă. 
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feroviar public de călători.» 
 
Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 
 

108. Art.16. – (4) În bugetul 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, la 
titlul „Subvenţii” este cuprinsă şi 
suma de 1.200,0 miliarde lei, care 
reprezintă contravaloarea energiei 
electrice pentru funcţionarea 
transportului feroviar public de 
călători. 

(5) Cu suma de 1.200,0 miliarde 
lei, prevăzută la alin.(4), 
Societatea Naţională de Transport 
Feroviar de Călători  „C.F.R. 
Călători”-S.A. achită Companiei 
Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”-
S.A. tariful de utilizare a 
infrastructurii feroviare publice, 
care la rândul ei achită către 
Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei 
Electrice „Electrica” – S.A., 
contravaloarea energiei electrice 
consumate. 

(6) Cu sumele încasate potrivit 
alin.(2), (3) şi (5) Societatea 
Comercială de Distribuţie şi 
Furnizare a Energiei Electrice 
„Electrica”–S.A. achită 

Se propune eliminarea alin. (4) al 
art.16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor, Comisia economică 
a Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PRM Gheorghe Dinu 
 

Metoda este extrem de greoaie, 
plimbarea banilor prin 4-5 
societăţi este păguboasă, prin plăţi 
de comisioane şi TVA, când se 
putea mult mai simplu, ca prin 
Legea bugetului să se acorde 
subvenţia desemnată pentru 
Societatea Naţională Călători 
„CFR – Călători – S.A.” în sumă 
de 1.200 miliarde, aceasta urmând 
a fi acordată ultimei societăţi din 
lanţ – Societatea Comercială de 
Producere a Energiei Electrice şi 
Termice Termoelectrica şi 
subordinea Ministerului  
Industriei şi Comerţului. 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului , întrucât prin 
mecanismul respectiv să contribuie 
la achitarea datoriilor dintre 
societaţile respective.  
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contravaloarea energiei electrice 
furnizate de către Societatea 
Comercială de Producere a 
Energiei Electrice şi Termice 
Termoelectrica” S.A, care la 
rândul ei îşi va achita datoriile la 
Fondul de risc pentru garanţii de 
stat pentru împrumuturi externe. 

 
109. Art.16. – (6) Cu sumele încasate 

potrivit alin.(2), (3) şi (5) 
Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei 
Electrice „Electrica”–S.A. achită 
contravaloarea energiei electrice 
furnizate de către Societatea 
Comercială de Producere a 
Energiei Electrice şi Termice 
Termoelectrica” S.A, care la 
rândul ei îşi va achita datoriile la 
Fondul de risc pentru garanţii de 
stat pentru împrumuturi externe. 

 

Se propune modificarea art.16, 
alineat (6), astfel: 
«Art. 16 – (6) Cu sumele încasate 
potrivit alin.(2), (3) şi (5) 
Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice „Electrica”–
S.A. achită contravaloarea 
energiei electrice furnizate de 
către Societatea Comercială de 
Producere a Energiei Electrice şi 
Termice Termoelectrica” S.A, 
care, la rândul ei, îşi va achita 
datoriile la Fondul de risc pentru 
garanţii de stat pentru 
împrumuturi externe.» 
 
Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 
 

Folosirea corectă a semnelor de 
punctuaţie. 

Se propune respingerea, întrucât 
textul alineatului respectiv a fost 
reformulat şi se regâseşte în anexa 
nr.1 - Amendamente admise la 
nr.crt.23.. 

110. Art.17. Operaţiunile efectuate de 
agenţii economici prevăzuţi la 
art.16 se derulează prin conturi 

Se propune completarea art.17, 
astfel: 
«Art..17  Operaţiunile efectuate 

În acest mod se va realiza un 
control strict al operaţiunilor 
efectuate. 

Se propune respingerea, întrucât 
contolul financiar şi bugetar se 
exercită în conformitate cu legile 
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distincte, deschise pe seama 
acestora la unităţile trezoreriei 
statului.   

 

de agenţii economici prevăzuţi la 
art.16 se derulează sub control 
financiar şi bugetar prin conturi 
distincte, deschise pe seama 
acestora la unităţile trezoreriei 
statului.» 
 
Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM 
 

specifice domeniului. 

111. Art.17. Operaţiunile efectuate de 
agenţii economici prevăzuţi la 
art.16 se derulează prin conturi 
distincte, deschise pe seama 
acestora la unităţile trezoreriei 
statului.   

 

Se propune eliminarea art.17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
economică a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat Gheorghe Dinu PRM 
 

Metoda este extrem de greoaie, 
plimbarea banilor prin 4-5 
societăţi este păguboasă, prin plăţi 
de comisioane şi TVA, când se 
putea mult mai simplu, ca prin 
Legea bugetului să se acorde 
subvenţia desemnată pentru 
Societatea Naţioonală Călători 
„CFR – Călători – S.A.” în sumă 
de 1.200 miliarde, aceasta urmând 
a fi acordată ultimei societăţi din 
lanţ – Societatea Comercială de 
Producere a Energiei Electrice şi 
Termice Termoelectrica şi 
subordinea Ministerului  
Industriei şi Comerţului. 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
mecanismul respectiv se contribuie 
la achiatarea datoriilor dintre 
societaţile respective.  
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112. Art.18. – (1) În completarea 
subvenţiilor acordate unor agenţi 
economici aflaţi sub autoritatea 
sau coordonarea Ministerului 
Economiei şi Comerţului şi 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului se 
scutesc la plată, în limita unui 
plafon maxim aprobat, obligaţiile 
acestora către bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de 
stat, bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate şi bugetul asigurărilor 
pentru şomaj pentru exerciţiul 
financiar al anului 2005, inclusiv 
accesoriile aferente acestora, cu 
excepţia obligaţiilor datorate 
pentru reţinerile la sursă. 

(2) Agenţii economici care 
beneficiază de prevederile 
alin.(1), precum şi plafoanele 
până la care se scutesc obligaţiile 
se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, după aplicarea 
prevederilor de la art.19. 

(3) Sumele ce se scutesc la 
plată, conform prevederilor 
alin.(1), în limita plafoanelor 
aprobate prin hotărâre a 
Guvernului conform prevederilor 
alin.(2), se stabilesc şi se dau la 
scădere, lunar, pe baza 

Se propune eliminarea art.18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se acordă o scutire la plată 
generică obligaţiilor către bugetul 
de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi bugetul asigurărilor 
pentru şomaj pentru exerciţiul 
financiar al anului 2005. 

În fapt această prevedere 
generică, fără nominalizarea 
agenţilor economici, fără 
nominalizarea plafonului în limita 
căruia se acordă scutirea, poate 
afecta semnificativ veniturile 
bugetului de stat pe anul 2005, 
influenţa negativă fiind 
considerabilă în haosul general de 
scutiri introduse, cu orice ocazie, 
în orice prevedere legală.   

Se propune respingerea, întrucât 
scutirile la plata  obligaţiilor 
bugetare se vor acorda în 
completarea subvenţiilor de care 
beneficiază societăţi/companii 
naţionale, societăţi comerciale din 
domeniul minier, feroviar şi al 
transportului cu metroul şi vor fi 
aprobate  de Consiliul Concurenţei 
în baza unor programe de 
restructurare şi redresare financiară  
a agenţilor economici în cauză, 
realizându-se astfel premisele pentru 
reducerea arieratelor şi plata la 
scadenţă a obligaţiilor curente. 
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obligaţiilor înregistrate în 
evidenţele contabile ale agenţilor 
economici respectivi şi declarate 
la organele fiscale competente, 
urmând a se regulariza până la 
închiderea exerciţiului financiar - 
contabil, respectiv până la 
depunerea situaţiilor financiare 
anuale, pe baza unui document de 
verificare întocmit de organele 
fiscale teritoriale competente la 
sediul social al debitorilor. 

(4) Societatea Naţională de 
Transport Feroviar de Călători 
„C.F.R.. Călători”- S.A., se 
scuteşte de la plata tarifului de 
utilizare a infrastructurii, datorat 
Companiei Naţionale de Căi 
Ferate „C.F.R.”-S.A., în limita 
obligaţiilor acestei companii, 
aprobate conform prevederilor 
alin.(2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

113. Art.18. – (4) Societatea 
Naţională de Transport Feroviar 
de Călători „C.F.R.. Călători”- 
S.A., se scuteşte de la plata 
tarifului de utilizare a 
infrastructurii, datorat Companiei 
Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”-
S.A., în limita obligaţiilor acestei 
companii, aprobate conform 
prevederilor alin.(2). 

 

Se propune eliminarea alin.(4) al 
art. 18. 

 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 

În Legea bugetului nu sunt 
trecute sume pentru Compania 
Naţională de Căi Ferate „C.F.R.”-
S.A. care să compenseze această 
scutire.  
Şi, de asemenea, eliminarea 

virgulei între subiect şi predicat. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
scutirile la plata  obligaţiilor 
bugetare se vor acorda în 
completarea subvenţiilor de care 
beneficiază societăţi/companii 
naţionale, societăţi comerciale din 
domeniul minier, feroviar şi al 
transportului cu metroul şi vor fi 
aprobate  de Consiliul Concurenţei 
în baza unor programe de 
restructurare şi redresare financiară  
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 Camerei Deputaţilor, Comisia 
economică a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a 
Camerei Deputaţilor  şi domnul 
deputat Gheorghe Dinu-Grup 
parlamentar PRM. 
 

a agenţilor economici în cauză, 
realizându-se astfel premisele pentru 
reducerea arieratelor şi plata la 
scadenţă a obligaţiilor curente. 

114. Art.19. Facilităţile prevăzute la 
art.18 şi fondurile alocate prin 
prezenta lege, care sunt de natura 
ajutorului de stat, se acordă cu 
respectarea legislaţiei în domeniul 
ajutorului de stat, după 
autorizarea acestora de către 
Consiliul Concurenţei.   

Se propune eliminarea art.19. 
 
 
 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

Pentru corelare cu 
amendamentul de la art.18. 

Se propune respingerea, ca 
urmare a propunerii argumentate de 
respingere a amendamentului 
formulat la art.18. 

115. Art.26. – (1) Din impozitul pe 
venit încasat la bugetul de stat se 
stabilesc sume defalcate pentru 
bugetele locale, reprezentând  
21.350,2 miliarde lei, din care: 

a) 6.145,4 miliarde lei pentru 
asigurarea ajutorului social şi a 
ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri potrivit 
legii şi sunt prevăzute în anexa 
nr.4; 

b) 3.241,5 miliarde lei pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap; 

c) 1.007,0 miliarde lei pentru 
finanţarea instituţiilor de cultură 

Se propune suplimentarea 
sumelor defalcate pentru bugetele 
locale, pentru judeţul Giurgiu, cu 
175 miliarde lei, astfel: 
- majorarea sumelor de la lit. 
a) destinate asigurării ajutorului 
social şi a ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni şi combustibili petrolieri 
cu 25 miliarde lei, cu modificarea 
corespunzătoare a sumelor din 
Anexa 4; 
- majorarea sumelor de la lit. 
d) destinate echilibrării bugetelor 
locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor cu 150 
miliarde lei, cu modificarea 

Nimeni din jud. Giurgiu nu are 
loturi de pădure sau plantaţie. 

În jud. Giurgiu practic într-o 
singură localitate- Municipiul 
Giurgiu- există încălzire 
centralizată cu energie termică. 

Suma de 80,294 miliarde lei 
prevăzută în anexa 4 nu este 
acoperitoare cu  minim 25 
miliarde lei. 

Jud. Giurgiu este subdezvoltat şi 
nu are venituri nici pentru 
categoria oamenilor săraci: 

- are 2 „oraşe” care nu au 
condiţii de locuire – de viaţă nici 
cât comune mai bogate. 
Municipiul Giurgiu – capitala 

Se propune respingerea, întrucât 
la lit. a) şi lit.d) sumele repartizate 
pe judeţe, au fost determinate, 
potrivit prevederilor art.29(1) din  
Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 
aprobata cu Legrea nr. 108/2004, pe 
baza celor două criterii: 

- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie de 
70% din sumele defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
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descentralizate începând cu anul 
2002 şi plata contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară, conform 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.125/2002. Sumele 
pentru asigurarea contribuţiilor 
pentru personalul neclerical se 
includ în bugetul propriu al 
judeţului, respectiv al 
municipiului Bucureşti, iar plata 
se face prin centrele de cult de 
care aparţine acesta. Instituţiile de 
cultură care au trecut în finanţarea 
autorităţilor administraţiei publice 
locale începând cu anul 2002 sunt 
prevăzute în anexa nr.5 la Legea 
bugetului de stat pe anul 2004, 
nr.507/2003. 

d) 10.956,3 miliarde lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, care se repartizează 
pe unităţi administrativ-teritoriale 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2003 privind finanţele 

corespunzătoare a sumelor din 
Anexa 5. 
 
Sursa de finanţare: Reducerea cu 
aceeaşi sumă a „cheltuielilor 
pentru alte acţiuni”, de la 
art.20(1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Domnul senator PSD Sin 
Niculae şi domnii deputaţi PSD 

judeţului nu are canalizare şi 
străzi modernizate decât pentru 
max. 40% din lungimea străzilor 
sau nr. de locuitori; 

are 5 comune noi cărora le 
lipsesc toate cele trebuincioase. 
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publice locale, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.108/2004. 

 

Cristea Marin, Gheorghiu Adrian 
şi Rădoi Ion. 
 

116. Art.26. – (1) Din impozitul pe 
venit încasat la bugetul de stat se 
stabilesc sume defalcate pentru 
bugetele locale, reprezentând  
21.350,2 miliarde lei, din care: 

a) 6.145,4 miliarde lei pentru 
asigurarea ajutorului social şi a 
ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri potrivit 
legii şi sunt prevăzute în anexa 
nr.4; 

b) 3.241,5 miliarde lei pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap; 

 

Se propune ca sumele defalcate 
din impozitul pe venit pentru 
ajutorul social, ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei şi protecţia 
persoanelor cu handicap să nu fie 
împărţite strict pe cele două 
subcapitole. Această sumă să 
apară în buget cumulat, pentru a 
putea fi folosită în funcţie de 
necesităţile reale ale fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale.  
 
Autor: Domnul deputat Ioan 
Bivolaru 

 Se propune respingerea 
amendamentului, având în vedere 
amendametul admis la anexa nr.1-
Amendamente admise, nr.crt.29.  

 

117.        Art.26. – (4) Sumele 
prevăzute la alin. (1), lit.a) şi b)  
se repartizează pe comune, oraşe, 
municipii, sectoare ale 
municipiului Bucureşti, de către 
consiliul judeţean, respectiv de 
către Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, prin 
hotărâre, după consultarea 
primarilor şi cu asistenţa tehnică 
de specialitate a direcţiei generale 
a finanţelor publice şi a direcţiei 

Se propune completarea art.26 
alin.(4) cu menţiunea de 
repartizare a sumelor defalcate 
pentru protecţia persoanelor cu 
handicap să nu se mai facă numai 
pe municipii, oraşe şi comune ci 
şi pe judeţe, iar  defalcarea 
acestora să se facă funcţie de 
centrele pentru asistenţa 
persoanelor cu handicap. 
 
 

Propunerea este motivată de 
faptul că, începând cu anul 2005, 
judeţele vor finanţa centrele 
pentru persoanele cu handicap.  

 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
sunt acordate pentru plata „potrivit 
legii” a asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap, drepturi 
care se asigură din bugetele 
comunelor, oraşelor şi municipiilor. 
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pentru dialog, familie şi 
solidaritate socială, în funcţie de 
numărul de beneficiari de ajutor 
social şi ajutor pentru încălzirea 
locuinţei şi, respectiv,  numărul 
asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav. 

                                                       

 
 
 
Autor: Domnul deputat Ioan 
Bivolaru 

118. Art.26. – alin.(5)  nou  Se propune completarea art. 26 cu 
un nou alineat, alin.(5), cu 
următorul conţinut : 
« (5) Sumele defalcate din 
impozitul pe venit, din cota de 
17% la dispoziţia consiliului 
judeţean, se repartizează prin 
hotărâre a consiliului judeţean pe 
comune, oraşe, municipii şi 
bugetul judeţului în funcţie de 
criterii specifice aprobate prin 
hotărâre a consiliului judeţean, 
care să asigure şi susţinerea 
programelor cu finanţare externă, 
care necesită cofinanţare 
locală. »  
 
Autori: doamna senator Maria 
Ciocan-PRM şi domnii deputaţi 
Eugen Nicolăescu şi Radu Stroe- 
PNL 
  

Pentru o mai mare precizie în 
ceea ce priveşte destinaţiile şi 
criteriile de repartizare pentru cota 
defalcată din impozitul pe venit 
pentru bugetele locale. 

Se propune respingerea, întrucât  
excede prevederile art.29 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.45/2003, privind finanţele publice 
locale, aprobată prin Legea 
nr.108/2004. 

119. Art.27. – (1) Sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 

Se propune suplimentarea 
sumelor defalcate din taxa pe 

CET – Giurgiu are costuri 
ridicate pentru producţia energiei 

Se propune respingerea, întrucât 
sumele defalcate din taxa pe 
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pentru subvenţionarea energiei 
termice livrate populaţiei în sumă 
de 5.073,7 miliarde lei sunt 
prevăzute în anexa nr.7, iar 
repartizarea acestora pe unităţi 
administrativ-teritoriale se face 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
81/2003 pentru modificarea unor 
reglementări privind acordarea de 
ajutoare pentru încălzirea 
locuinţei şi asigurarea fondurilor 
necesare în vederea furnizării 
energiei termice şi gazelor 
naturale pentru populaţie, precum 
şi unele măsuri pentru întărirea 
disciplinei financiare, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.525/2003. 

valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrate populaţiei, pentru judeţul 
Giurgiu, cu 25 miliarde lei, cu 
modificarea corespunzătoare a 
sumelor din Anexa 7. 
 
Sursa de finanţare: Reducerea cu 
aceeaşi sumă a „cheltuielilor 
pentru alte acţiuni”, de la 
art.20(1). 
 
 
 
 
Autori: Domnul senator PSD Sin 
Niculae şi domnii deputaţi PSD 
Cristea Marin, Gheorghiu Adrian 
şi Rădoi Ion. 
 

termice, fiind şi nemodernizată – 
iar consumul pentru populaţie 
depăşeşte 110 mii kcal şi nu cca. 
90 mii kcal cât a fost luat în 
calcul. 

valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei au fost 
determinate conform art.1(1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.48/2004, potrivit căruia sumele 
alocate în anul 2005 se diminuează 
cu o cotă de 33% raportat la sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru subvenţionarea 
energiei termice livrată populaţiei în 
anul 2004. 

120. Art.27. – (1) Sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru subvenţionarea energiei 
termice livrate populaţiei în sumă 
de 5.073,7 miliarde lei sunt 
prevăzute în anexa nr.7, iar 
repartizarea acestora pe unităţi 
administrativ-teritoriale se face 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
81/2003 pentru modificarea unor 
reglementări privind acordarea de 
ajutoare pentru încălzirea 

Se propune modificarea art.27, 
alineat (1), astfel: 
«Art. 27 – (1) Sumele defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru subvenţionarea energiei 
termice livrate populaţiei, 
totalizând 5.073,7 miliarde lei sunt 
prevăzute în anexa nr.7, iar 
repartizarea acestora pe unităţi 
administrativ-teritoriale se face 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 
pentru modificarea unor 

Exprimare corectă. Se propune respingerea, alineatul 
respectiv a fost modificat în anexa 
nr. 1- Amendamente admise, la 
nr.crt.30  
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locuinţei şi asigurarea fondurilor 
necesare în vederea furnizării 
energiei termice şi gazelor 
naturale pentru populaţie, precum 
şi unele măsuri pentru întărirea 
disciplinei financiare, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.525/2003. 

(2) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru  
retehnologizarea, modernizarea şi 
dezvoltarea sistemelor 
centralizate de producere şi 
distribuţie a energiei termice în 
sumă de 2.499,0 miliarde lei, se 
vor repartiza pe unităţi 
administrativ-teritoriale, prin 
hotărâre a Guvernului, în 
condiţiile prevederilor art.2 
alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.48/2004 pentru 
adoptarea unor măsuri privind 
furnizarea energiei termice 
populaţiei, pentru încălzirea 
locuinţei şi prepararea apei calde 
de consum, prin sisteme publice 
centralizate de alimentare cu 
energie termică. 

reglementări privind acordarea de 
ajutoare pentru încălzirea locuinţei 
şi asigurarea fondurilor necesare în 
vederea furnizării energiei termice 
şi gazelor naturale pentru populaţie, 
precum şi unele măsuri pentru 
întărirea disciplinei financiare, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.525/2003. 

(2) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru  
retehnologizarea, modernizarea şi 
dezvoltarea sistemelor centralizate 
de producere şi distribuţie a 
energiei termice totalizând 2.499,0 
miliarde lei, se vor repartiza pe 
unităţi administrativ-teritoriale, prin 
hotărâre a Guvernului, în condiţiile 
prevederilor art.2 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2004 pentru adoptarea unor 
măsuri privind furnizarea energiei 
termice populaţiei, pentru 
încălzirea locuinţei şi prepararea 
apei calde de consum, prin sisteme 
publice centralizate de alimentare 
cu energie termică.» 

 
Autor: Domnul deputat PRM 

Brudaşcu Dan 
 

121. Art.28. – (2) Sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 

Se propune suplimentarea 
sumelor defalcate din taxa pe 

Drumurile comunale în proporţie 
de 60% sunt inpracticabile 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare indicată are 
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destinată finanţării cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 
comunale în sumă de 2.300,0 
miliarde lei sunt prevăzute în 
anexa nr.9. 

 

valoarea adăugată destinată 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
pentru judeţul Giurgiu, cu 150 
miliarde lei, cu modificarea 
corespunzătoare a sumelor din 
Anexa 9. 
 
Sursa de finanţare: Reducerea cu 
aceeaşi sumă a „cheltuielilor 
pentru alte acţiuni”, de la 
art.20(1). 
 
Autori: Domnul senator PSD Sin 
Niculae şi domnii deputaţi PSD 
Cristea Marin, Gheorghiu Adrian 
şi Rădoi Ion. 
 

(degradate, nepietruite, 
neamenajate) iar drumurile 
judeţene sunt degradate în 
proporţie de asemenea de 60%. 
Nu se poate circula în zone întregi 
din judeţ (Giurgiu – Izvoarele – 
Răsuceni – Topora; Ad. Copăceni 
– Comana – Prundu; Călugăreni – 
Stoieneşti – Schitu; Călugăreni – 
Singureni – Iepureşti; Joiţa – 
Cosota – Ulmeni – Fl. Stoieneşti – 
Urziceni; Giurgiu – Gogoşani; 
Giurgiu – Stoieneşti: Mihăileşti – 
Buturugeni – Obrezeni – Bolintin 
Deal – Bolintin Vale ş.a.) 

destinaţiile stabilite în anexe 

122. Art.28. – (3) Repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate 
finanţării cheltuielilor instituţiilor 
de învăţământ preuniversitar de 
stat, creşelor şi centrelor judeţene 
şi locale de consultanţă agricolă 
pe comune, oraşe, municipii, 
judeţ şi sectoarele municipiului 
Bucureşti, se face de către 
consiliul judeţean, respectiv de 
către Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, prin 
hotărâre şi cu asistenţa tehnică de 
specialitate a direcţiei generale a 

Se propune modificarea alin.(3) al 
art.28, astfel: 
«Art.28. – (3) Repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate 
finanţării cheltuielilor instituţiilor 
de învăţământ preuniversitar de 
stat, creşelor şi centrelor judeţene 
şi locale de consultanţă agricolă pe 
comune, oraşe, municipii, judeţ şi 
sectoarele municipiului Bucureşti, 
se face de către consiliul judeţean, 
respectiv de către Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, 
prin hotărâre, cu acordul şi  

În acest mod sumele se vor 
defalca conform cerinţelor reale 
ale localităţilor, iar priorităţile 
privind folosirea lor vor fi 
stabilite pe specialişti din direcţia 
generală a finanţelor publice. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
textul este în concordanţă cu 
prevederile art.29 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 
privind finanţele publice locale, 
aprobată prin Legea nr.108/2004. 
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finanţelor publice şi, după caz, a 
inspectoratului şcolar judeţean 
sau al municipiului Bucureşti. 

 

asistenţa tehnică de specialitate a 
direcţiei generale a finanţelor 
publice şi, după caz, a 
inspectoratului şcolar judeţean sau 
al municipiului Bucureşti». 
 

Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

123. Art.28. – (4) Repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate 
finanţării cheltuielilor cu 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe unităţi administrativ-teritoriale 
se face, în funcţie de lungimea 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean.  

 

Se propune modificarea şi 
completarea alin.(4) al art.28, 
astfel: 
« Art.28. – (4) Repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate 
finanţării cheltuielilor cu 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe unităţi administrativ-
teritoriale se face, în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean,  pe baza 
propunerilor fundamentate de 
către primarii tuturor localităţilor 
din judeţ.».  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 

 Se propune respingerea, întrucât 
repartizarea pe judeţe a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie de 
lungimea acestora prevăzută în 
Anuarul Statistic. 
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echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi doamna senator 
Maria Petre – Grup parlamentar 
PD. 
 

124. Art.28. – (4) Repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate 
finanţării cheltuielilor cu 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe unităţi administrativ-teritoriale 
se face, în funcţie de lungimea 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean.  

 

Se propune modificarea şi 
completarea alin.(4) al art.28, 
astfel: 
« Art.28. – (4) Repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate 
finanţării cheltuielilor cu 
drumurile judeţene şi comunale, 
pe unităţi administrativ-
teritoriale se face, de regulă, în 
funcţie de lungimea acestora, 
prin hotărâre, de către consiliul 
judeţean.».  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Viorel Coifan – Grup 
parlamentar PNL. 
 

Pentru a se lăsa la aprecierea 
consiliilor judeţene posibilitatea 
stabilirii şi altor criterii. 

Se propune respingerea, întrucât 
introducerea acestei sintagme nu 
mai asigură transparenţă în procesul 
de repartizare. 

 

125. Art.28. – (5) Pentru finanţarea Se propune eliminarea alineatului Din veniturile proprii, Consiliile Se propune respingerea, întrucât  
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cheltuielilor prevăzute la art. 26 - 
28, pe lângă sumele defalcate din 
unele venituri ale  bugetului de 
stat, autorităţile administraţiei 
publice locale vor aloca şi sume 
din bugetele  locale ale acestora. 

5 al art. 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Domnul senator PRM 
Valentin Dinescu şi domnii 
deputaţi PRM Ludovic Mardari, 
Mircea Purceld şi Gheorghe 
Pribeanu. 

locale îşi asigură doar 
funcţionarea care presupune: 
asigurarea salariilor pentru 
personal, indemnizaţiile 
consilierilor, cheltuielile pentru 
utilităţi etc. 

Au apărut comune şi oraşe noi 
care presupun cheltuieli aferente 
sediilor pentru primării, salariilor 
pentru personal, realizării reţelelor 
de utilităţi (apă şi canal), 
extinderii drumurilor şi reparării 
acestora în conformitate cu noul 
nivel urbanistic. Aspectele 
anterioare n-au putut fi rezolvate 
cu sumele existente în 2004. 

Dacă au fost emise legi având 
iniţiator Guvernul, pentru 
asigurarea venitului minim 
garantat, pentru protecţie socială, 
pentru transferul la Consiliile 
locale a cheltuielilor cu 
învăţământul preuniversitar 
(investiţii, întreţinere şi reparaţii 
şcoli, naveta cadrelor didactice, 
transportul elevilor, programul 
lapte-corn) şi a celor aferente 
sănătăţii (investiţii, reparaţii şi 
hrană la căminele de bătrâni 
precum şi întreţinerea şi reparaţia 
spitalelor) este firesc ca sumele 
necesare să fie asigurate de la 
Bugetul de stat. 

potrivit prevederilor art.5 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.45/2003 privind finanţele publice 
locale, aprobată prin Legea 
nr.108/2004, autorităţile 
administraţiei publice locale 
fundamentează, dimensionează şi 
repartizează cheltuieli în 
concordanţă cu priorităţile stabilite 
de acestea, în vederea funcţionării 
serviciilor şi în interesul colecti-
vităţilor locale respective. 
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126. Art.28 – alin.(6) - nou Se propune introducerea unui nou 

alineat după alin (5) şi se vor 
renumerota celelalte alineate: 
«Art.28 – (6) La nivelul unităţilor 
administrativ teritoriale şi al 
localităţilor, numărul de posturi 
finanţat pentru învăţământul 
preuniversitar de stat nu poate fi 
mai mare decât cel calculat pe 
baza numărului minim de elevi 
pe clasă la nivelul localităţilor, 
sau al numărului mediu la nivelul 
unităţii administrativ teritoriale.» 
 
Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM 
 

În acest mod vom avea o 
repartizare mai corectă a 
numărului de posturi, în funcţie de 
cerinţele reale ale învăţământului. 

Se propune respingerea, întrucât  
numărul maxim de posturi, pe 
judeţe, finanţat pentru învăţământul 
preuniversitar de stat este cel 
prevăzut în anexa nr.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2004, privind unele măsuri în 
domeniul învăţământului. 

127. Art.28. – (7) Din bugetele locale 
se finanţează şi cheltuielile 
aferente facilităţilor de transport 
feroviar pe liniile interne pentru 
personalul didactic preuniversitar, 
potrivit prevederilor art. 107 
alin.(4) din Legea nr.128/1997 
privind statutul personalului 
didactic, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 

Se propune modificarea art. 28  
alin.(7), astfel:  
 
«  (7) Din bugetele locale se 
finanţează şi cheltuielile aferente 
facilităţilor de transport feroviar 
pe liniile interne, precum şi 
pentru transportul din mediul 
rural la şi de la locul de muncă 
pe mijloacele de transport în 
comun, pentru personalul 
didactic preuniversitar, potrivit 
prevederilor art.104 alin.(3) şi 
art.107 alin.(4) din Legea 

Corelarea textului legii bugetului 
cu prevederile celor două legi 
invocate. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât decon-
tarea cheltuielilor pe mijloacele de 
transport în comun la şi de la locul 
de muncă pentru personalul didactic 
titular din mediul rural este 
reglementat de prevederile alin.(3) 
al art.104 din Legea nr.128/1997 
privind Statutul personalului  
didactic, cu modificările şi 
completările ulterioare.   
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nr.128/1997 privind statutul 
personalului didactic, cu 
modificările şi completările.»  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenejarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Alexandru Ţibulcă-PSD. 
 
 

128. Art.29. – (2) Ministerul 
Finanţelor Publice repartizează 
transferurile respective pe judeţe 
şi pe municipiul Bucureşti şi în 
cadrul acestora pe unităţi 
administrativ-teritoriale pentru 
finanţarea unor proiecte de 
investiţii care beneficiază de 
împrumuturi externe, potrivit 
acordurilor de împrumut încheiate 
cu organismele financiare 
internaţionale. 

 

Se propune modificarea art.29, 
alineat (2), astfel: 
«Art. 29 – (2) Ministerul 
Finanţelor Publice repartizează 
transferurile respective pe judeţe 
şi pe municipiul Bucureşti, şi în 
cadrul acestora, pe unităţi 
administrativ-teritoriale pentru 
finanţarea unor proiecte de 
investiţii care beneficiază de 
împrumuturi externe, potrivit 
acordurilor de împrumut 
încheiate cu organismele 
financiare internaţionale.» 
 
Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 
 

Folosirea corectă a semnelor de 
punctuaţie. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu aduce un plus de rigoare 
legislativă. 
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129. Art.29. – (3) Ordonatorii 
principali de credite ai bugetelor 
locale, care beneficiază de 
transferuri din bugetul de stat 
pentru investiţii finanţate parţial 
din împrumuturi externe, au 
obligaţia să analizeze lunar 
execuţia lucrărilor de investiţii şi, 
în situaţia constatării de fonduri 
disponibile, să propună 
Ministerului Finanţelor Publice 
reîntregirea transferurilor de la 
bugetul de stat, prevăzute în 
poziţie globală. 

Se propune modificarea art.29, 
alineat (3), astfel: 
«Art. 29 – (3) Ordonatorii 
principali de credite ai bugetelor 
locale, care beneficiază de 
transferuri de la bugetul de stat 
pentru investiţii finanţate parţial 
din împrumuturi externe, au 
obligaţia să analizeze, lunar, 
execuţia lucrărilor de investiţii 
şi, în situaţia constatării de 
fonduri disponibile, să propună 
Ministerului Finanţelor Publice 
reîntregirea transferurilor de la 
bugetul de stat, prevăzute în 
poziţie globală.» 
 
Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 
 

Exprimare corectă. Se propune respingerea, întrucât 
nu aduce un plus de rigoare 
legislativă. 

130. Art. 31 alin.(11) nou Se propune introducerea unui 
nou alineat cu următorul cuprins: 
« (11) Ordonatorul principal de 
credite al bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate are dreptul de a 
aproba modificări în  structura 
Capitolului 6216 “Servicii 
medicale şi medicamente” cu 
încadrarea în nivelul total al 
cheltuielilor aprobate în acest 
capitol. Aceleaşi prevederi se 
aplică şi pentru Ministerul 

În prezent, pentru orice 
modificare care se doreşte în 
structura acestui capitol este 
necesară elaborarea unui proiect 
de act normativ care se avizează 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice şi se aprobă de către 
Guvern. Ministerul Finanţelor 
Publice nu dispune de competenţa 
necesară pentru a  decide asupra 
modificărilor în strategia reformei 
sanitare. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta a 
fost reformulat şi se regăseşte la 
anexa nr.1- Amendamente admise, 
la nr. crt.68.   
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Sănătăţii ca ordonator principal 
de credite.» 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor 
  

131. Capitolul VI 1 – „Dispoziţii 
referitoare la agenţii economici” , 
nou 

 
Art. 331 , nou  

 Se propune introducerea unui 
articol nou, art.331 , cu următorul 
conţinut: 
« Art. 331  (1) Regiile autonome, 
societăţile şi companiile naţionale, 
institutele naţionale de cercetare-
dezvoltare şi celelalte societăţi 
comerciale cu capital de stat pot 
efectua anual, în limita unei cote 
de 2,0%, aplicată fondului de 
salarii realizat anual, aferent 
salariaţilor cu contract individual 
de muncă, cheltuieli sociale pentru 
administrarea acestora, potrivit 
legii, şi anume: grădiniţe, creşe, 
dispensare, cabinete medicale, 
servicii de sănătate acordate în 
cazul bolilor profesionale şi al 
accidentelor de muncă până la 
internarea într-o unitate sanitară, 
muzee, biblioteci, cantine, baze 
sportive, cluburi, cămine de 
nefamilişti, precum şi pentru 
şcolile pe care le au sub patronaj. 

Pentru finanţarea corespun-
zătoare a unor cheltuieli sociale 
derulate prin acţiuni, activităti sau 
unităţi aflate în subordinea 
agenţilor economici cu capital 
majoritar de stat. 

Se propune respingerea, întrucât 
textul propus este reglementat prin 
Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.  



                                                                                                                                                                     
 
 

 89

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

    (2) În cadrul aceleiaşi limite 
prevăzute la alin. (1) unităţile 
menţionate pot aloca sume pentru: 
acoperirea unei părţi din 
cheltuielile ocazionate de 
procurarea unor daruri pentru 
copiii minori ai salariaţilor şi 
cadouri oferite salariatelor; 
acoperirea parţială a costului 
transportului la şi de la locul de 
muncă al salariaţilor; suportarea 
parţială a costului biletelor de 
tratament sau de odihnă pentru 
salariaţii proprii şi pentru membrii 
de familie ai acestora, inclusiv 
transportului; acordarea de ajutoare 
pentru înmormântare; acordarea de 
ajutoare unor salariaţi care au 
suferit pierderi însemnate în 
gospodăriile proprii ca urmare a 
calamităţilor naturale, pentru 
acoperirea unei părţi din cheltuieli 
în cazul unor boli grave sau 
incurabile, precum şi pentru 
contribuţia la fondurile de 
intervenţie ale asociaţiei 
profesionale, potrivit prevederilor 
art. 66 din Legea minelor nr. 
85/2003. De asemenea, unităţile 
menţionate pot contribui prin 
alocarea unor sume la ajutorarea 
copiilor din şcoli şi din centrele de 
plasament. 
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    (3) Cheltuielile de natura celor 
prevăzute la alin. (1) şi (2), 
inclusiv cele suportate din 
transferurile pentru protecţia 
socială, acordate de către regiile 
autonome, societăţile şi companiile 
naţionale subvenţionate, precum şi 
de către societăţile comerciale 
subvenţionate de la bugetul de stat, 
se prevăd în bugetele de venituri şi 
cheltuieli ale acestora, la nivelul 
stabilit şi aprobat de către Guvern. 
    (4) Veniturile de natura celor 
prevăzute la alin. (2), realizate de 
salariaţi, acordate de angajatori, în 
limita prevăzută la alin. (1), nu se 
supun impozitării. 

 
Autori: Comisia pentru muncă, 

familie şi protecţie socială a 
Senatului şi Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, doamna deputat Paula 
Ivănescu şi domnul deputat 
Gheorghe Barbu-Grup parlamentar 
PD. 

 
132. Art.36. – (2) Ordonatorii 

principali de credite au obligaţia ca, 
în cadrul creditelor bugetare 
aprobate pe anul 2005, să asigure 
integral şi cu prioritate fondurile 
necesare reprezentând componenta 

Se propune modificarea art.36, 
alineat (2), astfel: 
«Art. 36 – (2) Ordonatorii 
principali de credite au obligaţia 
ca, în cadrul creditelor bugetare 
aprobate pe anul 2005, să asigure, 

Exprimare corectă. 
Folosirea corespunzătoare a 

semnelor de punctuaţie şi a 
acordurilor. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu aduce un plus de rigoare 
legislativă. 
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locală aferentă derulării 
programelor şi proiectelor cu 
finanţare internaţională, precum şi a 
celor necesare finanţării 
angajamentelor asumate prin 
documentele de pregătire a aderării 
României la Uniunea Europeană 

integral şi cu prioritate, fondurile 
necesare reprezentând componenta 
locală aferentă derulării 
programelor şi proiectelor cu 
finanţare internaţională, precum şi 
cele necesare finanţării 
angajamentelor asumate prin 
documentele de pregătire a aderării 
României la Uniunea Europeană.» 

 
 
Autor: Domnul deputat PRM 
Brudaşcu Dan 
 

133. Art. 39. – (1) Regia Autonomă 
„Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” va suporta din 
veniturile proprii diferenţa dintre 
sumele cuvenite pe bază de contract 
de prestări de servicii cu Senatul, 
Camera Deputaţilor, Administraţia 
Prezidenţială, Guvernul României 
şi Curtea Constituţională pentru 
plata activităţii de reprezentare şi 
protocol şi cheltuielile efectiv 
înregistrate de regie. Diferenţa 
respectivă, suportată de regie este 
deductibilă la calculul profitului 
impozabil. 

(2) Cheltuielile suportate de Regia 
Autonomă „Administraţia 
Protocolului de Stat”, în condiţiile 
legii, pentru asigurarea 

Se propune eliminarea art.39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu se asigură transparenţa prin 
bugetul de stat a cheltuielilor de 
protocol efectuate de Parlament, 
Guvern,Administraţia Preziden-
ţială etc. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
necesar pentru reglememtarea 
deductibilităţii la calculul profitului 
impozabil a sumelor suportate de 
regie pentru cheltuielile neacoperite 
de cele cinci instituţii, eliminarea 
acestui text presupune  influenţe 
suplimentare asupra  bugetului de 
stat pentru care trebuie identificate 
şi sursele de acoperire. 
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administrării, păstrării integrităţii şi 
protejării imobilului  „Palat 
Elisabeta” din domeniul public al 
statului sunt deductibile la calculul 
profitului impozabil. 

Cheltuielile suportate din 
veniturile proprii ale Regiei 
Autonome „Administraţia 
Protocolului de Stat” în condiţiile 
reglementărilor legale, aferente 
producerii şi emiterii permiselor de 
şedere temporară/permanentă 
pentru cetăţenii străini, sunt 
deductibile la calculul profitului 
impozabil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: domnul deputat Eugen 
Nicolăescu- PNL.  
 

134. Art. 39. – (2) Cheltuielile 
suportate de Regia Autonomă 
„Administraţia Protocolului de 
Stat”, în condiţiile legii, pentru 
asigurarea administrării, păstrării 
integrităţii şi protejării imobilului  
„Palat Elisabeta” din domeniul 
public al statului sunt deductibile 
la calculul profitului impozabil. 

Se propune eliminarea alineatului 
2 al art.39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Domnul deputat PRM 

În calitate de fost şef al statului 
român, Mihai de Hohenzolern 
beneficiază de drept la locuinţă, 
nu la un palat. 

Statul român nu are nici un 
angajament pentru întreţinerea 
întregii familii a fostului suveran. 

Statul român a retrocedat 
fostului suveran o serie de 
proprietăţi imobiliare care asigură 
suficiente fonduri pentru 
întreţinerea respectivului palat. 

Nici unul din restul foştilor şefi 
de stat nu beneficiază de un palat, 
ca fostul rege Mihai de 
Hohenzolern şi s-ar crea o 
discriminare pozitivă, care nu are 

Se propune respingerea, întrucât 
motivarea amendamentului nu are 
relevanţă cu textul articolului din 
proiectul de lege. 
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Brudaşcu Dan 
 

nici un fel de justificare legală sau 
morală. 

135. Art.40. În bugetele instituţiilor 
publice, indiferent de sistemul de 
finanţare şi de subordonare, 
inclusiv ale activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii 
înfiinţate pe lângă unele instituţii 
publice, cu excepţia instituţiilor 
finanţate integral din venituri 
proprii, nu se pot aproba sume 
pentru acordarea tichetelor de 
masă, întrucât în buget nu sunt 
prevăzute sume cu această 
destinaţie.  

 

Se propune modificarea art.40 
astfel: 
 
 « Art.40. În bugetele instituţiilor 
publice, indiferent de sistemul de 
finanţare şi de subordonare, se 
pot aproba sume pentru 
acordarea tichetelor de masă. » 
 
Autor: Domnul deputat Dan 
Radu Ruşanu – Grup 
parlamentar PNL 
 

Dacă se renunţă la acordarea de 
scutiri la plata obligaţiilor 
bugetare acordate prin art.18, se 
pot disponibiliza resurse pentru 
acordarea de tichete de masă de 
către toate instituţiile publice, nu 
numai de către cele finanţate 
integral din venituri proprii, aşa 
cum se propune de către Guvern.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât în buget 
nu sunt prevăzute fonduri cu această 
destinaţie, iar în cazul acordării 
tichetelor de masă salariaţilor din 
sectorul bugetar, în anul 2005 sporul 
de cheltuială ar fi de cca. 15.700,7 
miliarde lei, iar sursa de finanţare 
propusă, respectiv renunţarea la 
acordarea de scutiri nu este una 
realistă în condiţiile în care 
acordarea scutirilor prevăzute la 
art.18 are ca scop reducerea 
arieratelor. 

 
136 Art.40. În bugetele instituţiilor 

publice, indiferent de sistemul de 
finanţare şi de subordonare, 
inclusiv ale activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii 
înfiinţate pe lângă unele instituţii 
publice, cu excepţia instituţiilor 
finanţate integral din venituri 
proprii, nu se pot aproba sume 
pentru acordarea tichetelor de 
masă, întrucât în buget nu sunt 
prevăzute sume cu această 
destinaţie.  

 

Se propune eliminarea art.40.  
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţi socială a 
Senatului, Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor,  doamna deputat 
Paula Ivănescu şi domnul 
deputat Gheorghe Barbu - Grup 
parlamentar PD 
 

Salariaţii bugetari din diversele 
domenii ale administraţiei trebuie 
trataţi în mod egal cu salariaţii din 
alte domenii, pe baza aceloraşi 
acte normative care reglementază 
acordarea tichetelor de masă. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului. Menţinerea 
dispoziţiilor art.40 este necesară 
pentru precizarea faptului că în 
bugetele instituţiilor publice 
indiferent de sistemul de finanţare, 
cu excepţia celor finanţate integral 
din venituri proprii, nu sunt 
prevăzute sume pentru acordarea 
tichetelor de masă. 

Autorii nu precizează sursa de 
acoperire a sporului de cheltuieli ce 
ar rezulta din acordarea tichetelor de 
masă pentru salariaţii din sectorul 
bugetar.  
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137. Art.43. - (1) Obligaţiile datorate 

bugetului de stat, cu excepţia 
impozitului pe venituri din salarii, 
scadente până la data de 30 
noiembrie 2005 şi neachitate până 
la această dată de către agenţii 
economici distribuitori de 
carburanţi şi lubrifianţi, stabiliţi 
prin ordin al preşedintelui 
Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat,  al ministrului 
administraţiei şi internelor, al 
directorului Serviciului Român de 
Informaţii şi al directorului 
Serviciului de Protecţie şi Pază, cu 
avizul Ministerului Finanţelor 
Publice, se sting prin compensare 
cu contravaloarea carburanţilor şi 
lubrifianţilor livraţi de aceştia 
până la data de 15 decembrie 2005 
Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat în limita sumei 
de până la 1.076,0 miliarde lei,  
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor în limita sumei de până 
la 780,0 miliarde lei, Serviciului 
Român de Informaţii în limita de 
până la 100,0 miliarde lei, precum 
şi Serviciul de Protecţie şi Pază în 
limita sumei de până la 20,0 
miliarde lei. 

(2) Taxa pe valoarea adăugată 

Se propune eliminarea art.43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Domnul deputat Eugen 
Nicolăescu- PNL.  
 
 
 

Prin conţinutul acestui articol se 
legiferează trocul în economia 
românească, ceea ce contrazice 
faptul că este o economie de piaţă 
funcţională. 

Se propune respingerea, deoarece 
operaţiunile precizate în acest 
articol reprezintă o completare din 
alte surse a fondurilor ce se alocă în 
anul 2005 instituţiilor menţionate, 
iar influenţele financiare ale acestei 
operaţiuni au fost avute în vedere la 
stabilirea volumului veniturilor şi 
cheltuielilor bugetare pentru anul 
2005. 
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deductibilă din facturile fiscale ale 
agenţilor economici distribuitori 
de carburanţi şi lubrifianţi va fi 
înregistrată în evidenţele 
Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat ca neexigibilă 
până la scoaterea din rezerva de 
stat a carburanţilor şi lubrifianţilor 
acumulaţi în condiţiile 
prevederilor alin.(1). 

(3) Ministerul Finanţelor Publice 
este autorizat să elaboreze 
precizări metodologice pentru 
aplicarea prevederilor alin.(1), în 
termen de 30 de zile de la data 
publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

138. Art.43. - (1) Obligaţiile datorate 
bugetului de stat, cu excepţia 
impozitului pe venituri din salarii, 
scadente până la data de 30 
noiembrie 2005 şi neachitate până 
la această dată de către agenţii 
economici distribuitori de 
carburanţi şi lubrifianţi, stabiliţi 
prin ordin al preşedintelui 
Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat,  al ministrului 
administraţiei şi internelor, al 
directorului Serviciului Român de 
Informaţii şi al directorului 
Serviciului de Protecţie şi Pază, cu 

Se propune modificarea art.43, 
alineat (1), astfel: 
«Art. 43 – (1) Obligaţiile datorate 

bugetului de stat, cu excepţia 
impozitului pe venituri din salarii, 
scadente până la data de 30 
noiembrie 2005 şi neachitate până 
la această dată de către agenţii 
economici distribuitori de 
carburanţi şi lubrifianţi, stabiliţi 
prin ordin al preşedintelui 
Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat,  al ministrului 
administraţiei şi internelor, al 
directorului Serviciului Român de 

Eliminarea exprimării redundante. Se propune respingerea, întrucât 
propunerea nu aduce un plus de 
rigoare legislativă. 
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avizul Ministerului Finanţelor 
Publice, se sting prin compensare 
cu contravaloarea carburanţilor şi 
lubrifianţilor livraţi de aceştia 
până la data de 15 decembrie 2005 
Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat în limita sumei 
de până la 1.076,0 miliarde lei,  
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor în limita sumei de până 
la 780,0 miliarde lei, Serviciului 
Român de Informaţii în limita de 
până la 100,0 miliarde lei, precum 
şi Serviciul de Protecţie şi Pază în 
limita sumei de până la 20,0 
miliarde lei. 

 

Informaţii şi al directorului 
Serviciului de Protecţie şi Pază, cu 
avizul Ministerului Finanţelor 
Publice, se sting prin compensare 
cu contravaloarea carburanţilor şi 
lubrifianţilor livraţi de aceştia până 
la data de 15 decembrie 2005 
Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat în limita sumei 
de până la 1.076,0 miliarde lei,  
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor în limita sumei de până 
la 780,0 miliarde lei, Serviciului 
Român de Informaţii în limita 
sumei de 100,0 miliarde lei, 
precum şi Serviciul de Protecţie şi 
Pază în limita sumei de 20,0 
miliarde lei.» 

 
Autor: Domnul deputat PRM 

Brudaşcu Dan 
 

139. Art.44. - (2) Ordonatorii de 
credite nu vor putea finanţa nici o 
activitate legată de administrarea 
unităţilor prevăzute la alin. (1), din 
sume alocate de la bugetul de stat, 
bugetele locale şi bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate. 

 

Se propune modificarea art.44, 
alineat (2), astfel: 
 

«Art. 44 – (2) Ordonatorii de 
credite nu vor putea finanţa nici o 
activitate legată de administrarea 
unităţilor prevăzute la alin. (1) din 
sume alocate de la bugetul de stat, 
bugetele locale şi bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate.» 

Folosirea corectă a semnelor de 
punctuaţie. 

Se propune respingerea, întrucât 
propunerea nu aduce un plus de 
rigoare legislativă. 
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Autor: Domnul deputat PRM 

Brudaşcu Dan 
 

140. Art.46. – Anexele nr.1-12 fac 
parte integrantă din prezenta lege 

 

Se propune introducerea, după 
art.46, a  unui articol nou, 461, cu 
următorul conţinut: 

  «Art.461 - La rectificările 
bugetului de stat pe anul 2005, din 
eventualele surse suplimentare se 
vor aloca cu prioritate fonduri 
pentru finanţarea acţiunii din 
învăţământ.». 

 
Autori: Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor. 

 

 Se propune respingerea, întrucât 
a fost reformulat şi se regăseşte în 
Anexa nr.1 – Amendamente admise, 
la nr. crt.38. 

141. Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe 
anii 2003-2005 – Sinteză 

La pagina 2 se propune majorarea 
sumelor de la Subcap. 02  „ Sume 
defalcate din  impozitul pe venit 
pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a persoanelor cu handicap, 
cultură şi culte şi echilibrarea 
bugetelor locale (se scad)”  de la 
15.204.766.000 mii lei la  
23.204.766.000 mii lei  

 
Autor: Domnul deputat Eugen 

Nicolăescu- PNL 

Pentru ca suma alocată pentru 
2005 să fie cel puţin la nivelul celei 
din anul 2004. 

   Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
indică sursa de finanţare. 
 



                                                                                                                                                                     
 
 

 98

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

 
142. Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe 

anii 2003-2005 – Sinteză 
La pagina 6  se  propune 

majorarea sumelor la cap.5001,  
titlul 35, „Subvenţii”, alineatul 04 
„Subvenţii pentru transportul  
feroviar public de călători”   de la  
5.868.000.000 mii lei la  
7.041.600.000 mii lei , iar la 
alineatul 05 „Subvenţii pentru 
transportul  de călători cu metroul”  
 de la  1.048.000.000 mii lei la  
1.257.600.000 mii lei . 

 
Sursă de finanţare: Economiile 

realizate din plata dobânzilor la 
datoria publică. 

Autor: Domnul deputat Eugen 
Nicolăescu- PNL 

 

Pentru ca suma prevăzută pentru 
2005 să fie cel puţin la un nivel 
apropiat sumei alocate pentru anul 
2004. 

 

Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare este nerealistă, 
„economiile realizate la datoria 
publică pot fi identificate pe 
parcursul execuţiei bugetare şi nu la 
elaborarea bugetului”. 

143. Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe 
anii 2003-2005 – Sinteză 

La pagina 10  se  propune  
majorarea sumelor la cap.5001,  
articolul 40, „Transferuri 
neconsolidabile”, alineatul 53 
„Sprijinirea producătorilor 
agricoli”   de la 13.875.303.765 
mii lei la  15.875.303.765 mii lei, 
respectiv cu 2.000 miliarde lei. 
 
Sursă de finanţare: Veniturile 
provenite din privatizare şi 
încasate la bugetul de stat. 
 

Pentru ca suma prevăzută pentru 
2005 să fie cel puţin la un nivel 
apropiat sumei alocate pentru anul 
2004. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
suma de 13.875.303.765 mii lei 
propusă la alineatul 40.53 
“Sprijinirea producătorilor agricoli" 
a fost stabilită având în vedere 
actele normative în vigoare la 
întocmirea proiectului bugetului de 
stat pe anul 2005, iar propunerea de 
majorare a acestei sume cu  2000,0 
mld. lei ar presupune şi indicarea  
formei de sprijin pentru care se 
alocă şi implicit modificarea bazei 
legale, iar sursa de finanţare 
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Autor: Domnul deputat Eugen 
Nicolăescu- PNL 
 

menţionată nu este reală, deoarece 
veniturile din privatizare nu se 
încasează la bugetul de stat. 

144. Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe 
anii 2003-2005 – Sinteză 

La pagina 10  se  propune  
majorarea sumelor la cap.5001,  
articolul 40, „Transferuri 
neconsolidabile”, alineatul 70 
„Susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului”   de la 144.528.000.mii 
lei la  173.433.600 mii lei . 
  
Sursă de finanţare: Veniturile 

provenite din privatizare şi 
încasate la bugetul de stat. 
 
 
Autor: Domnul deputat Eugen 

Nicolăescu- PNL 
 
 

Protecţia copilului este un 
domeniu prioritar, ceea ce ar 
trebui să se vadă şi în bugetul de 
stat, prin fondurile alocate, care 
trebuie să fie mai mari decât cele 
alocate în 2004. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, deoarece 
veniturile încasate din privatizare nu 
sunt venituri ale bugetului de stat. 
Precizăm că în anul 2004 execuţia 
bugetară pe primele 9 luni, în cazul 
susţinerii sistemului de protecţie a 
copilului, s-a situat  sub nivelul de 
50% din prevederile bugetare 
aprobate. 
 

145. Anexa nr.3/12 – Cancelaria 
Primului-Ministru 

Se propune majorarea cu 
30.000.000 mii lei a sumei de la 
Cap.57.01 Învăţământ – Titlul 34 
subvenţii 
 
Sursa: Fondul de Rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului, Comisia pentru 

 Se propune respingerea, întrucât 
fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit porevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 
 

146. Anexa nr.3/13/07a – 
Secretariatul General al 
Guvernului 

 

Se propune majorarea sumei  de 
la Anexa nr.3/13/07a Destinaţia 
sumelor prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la capitolul 59.01 
«Cultură, religie şi acţiuni privind 
activitatea sportivă şi de tineret», 
titlul  «Transferuri», a căror 
utilizare se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului de la 224.434.000 mii 
lei la 290.000.000 mii lei , din 
care pentru: 
 
  a) Sprijinirea organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, altele 
decât cele care primesc subvenţii 
de la bugetul de stat în baza 
dispoziţiilor cap.III,respectiv 
art.9-12 din Legea nr.43/2003 
privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale prin 
acoperirea parţială a cheltuielilor 
materiale pentru funcţionarea 
sediilor organizaţiilor şi filialelor 
acestora, precum şi pentru 
lucrările de întreţinere şi reparaţii 
ale acestora, cheltuieli de 
personal, cheltuieli pentru presă, 

Se are în vedere rata inflaţiei şi  
nevoile de finanţare ale 
programelor şi proiectelor  cu rol 
important în procesul de integrare 
europeană a României. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
se regăseşte în Anexa nr.1 – 
Amendamente admise, la nr. crt.44 
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carte, publicaţii, cheltuieli pentru 
organizarea de acţiuni culturale, 
ştiinţifice, simpozioane, întruniri 
ale membrilor conform statutului 
şi alte asemenea manifestări 
organizate în ţară şi în străinătate, 
cheltuieli pentru investiţii în 
bunuri mobile şi imobile necesare 
desfăşurării activităţii 
organizaţiilor (…)”. 
                                                        
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
                                                       
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi din 
Senat, Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale şi domnul 
deputat Nicolae Păun - Grupul 
parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale. 
 

147. Anexa nr.3/14/02 –  Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se propune majorarea cap.51.01 
“Autorităţi Publice”, titlul 02 
“Cheltuieli de personal” de la 
1.332.832.685 mii lei la 
1.408.943.685 mii lei 
 

Autori: Comisia pentru politică 
externă a Senatului şi Comisia de 

politică externă a Camerei 
Deputaţilor 

Pentru corelare cu Proiectul de 
Lege privind salarizarea şi alte 
drepturi băneşti ale personalului 
din administraţia centrală a 
Ministerului Afacerilor Externe şi 
de la misiunile diplomatice, 
oficiile consulare şi institutele 
culturale româneşti din străinătate.

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
menţionată sursa de finanţare, iar 
cheltuielile de personal au fost 
dimensionate în strânsă corelaţie cu 
numărul de posturi şi cu creşterile 
salariale prevăzute de legislaţia în 
vigoare. 
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148. Anexa nr.3/14/02 –  Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se propune majorarea cap.59.01 
“Cultură, religie şi acţiuni privind 
activitatea sportivă şi de tineret”, 
titlul 02 –“Cheltuieli de personal” 
de la 66.991.315 mii lei la 
71.838.315 mii lei   
 

Autori: Comisia pentru politică 
externă a Senatului şi Comisia de 

politică externă a Camerei 
Deputaţilor 

Pentru corelare cu Proiectul de 
Lege privind salarizarea şi alte 
drepturi băneşti ale personalului 
din administraţia centrală a 
Ministerului Afacerilor Externe şi 
de la misiunile diplomatice, 
oficiile consulare şi institutele 
culturale româneşti din străinătate 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
menţionată sursa de finanţare, iar 
cheltuielile de personal au fost 
dimensionate în strânsă corelaţie cu 
numărul de posturi şi cu creşterile 
salariale prevăzute de legislaţia în 
vigoare. 

 
 
 

149. Anexa nr.3/16 –  Ministerul 
Finanţelor Publice 

Se propune majorarea sumelor 
prevăzute la cap.7100, 

titlul/articolul 40, alineatul 29 
„Despăgubiri civile, precum şi 

cheltuieli judiciare şi 
extrajudiciare derivate din 

acţiuni în reprezentarea  
intereselor statului, potrivit 
dispoziţiilor legale” de la 
1.702.309.510 mii lei la 

3.702.309.510 mii lei, respectiv 
cu 2.000 miliarde lei.  

 
 
Sursă de finantare: Veniturile 
provenite din privatizare şi 
încasate la bugetul de stat. 
 
Autor: Domnul deputat Puiu 
Haşotti -PNL 
 

Suplimentarea fondului prevăzut 
în bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice cu 2000 mld lei pentru 
aplicarea Legii nr. 9/1998 
privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940, republicată. 

Justificarea sumei propuse 
pentru suplimentare: 

- urgentarea rezolvării dosarelor 
pentru acordarea de compensaţii 
şi indexarea sumelor cu rata 
inflaţiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, veniturile 
din privatizare se utilizează potrivit 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.111/2003, acestea 
nefiind venituri ale bugetului de 
stat. 
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150. Anexa nr.3/16/25 –  Ministerul 
Finanţelor Publice 

Se propune introducerea 
obiectivului de investiţii „Sediul 
Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice Harghita” cu suma de 

6.500.000 mii  lei.  
 
Sursă de finantare: prin 
realocarea sumelor prevăzute 
pentru investiţii. 
 
Autori: Domnii deputaţi Antal 
Istvan şi Kelemen Hunor-Grup 
parlamentar UDMR.   
 

Suma solicitată este necesară 
finalizării acestei investiţii, pentru 
a elimina problemele legate de 
spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sumele 
stabilite pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice au 
fost dimensionate de acest minister 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  

 
151. Anexa nr.3/16/25 –  Ministerul 

Finanţelor Publice 
Se propune introducerea 

obiectivului de investiţii „ Sediu 
administraţiei financiare şi 
trezoreriei Borsec, judeţul 

Harghita” cu suma de 6.500.000  
mii lei.  

 
Sursă de finantare: prin redistri-
buirea cheltuielilor  prevăzute 
pentru investiţii. 
 
Autori: Domnii deputaţi Kedeves 
Imre şi Winkler Gyula-Grup 
parlamentar UDMR.   
 

Clădirea în care funcţionează în 
prezent Administraţia financiară 
şi trezoreria Borsec este în stare 
avansată de degradare, urmând să 
fie demolată odată cu finalizarea 
expertizei necesare.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sumele 
stabilite pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice au 
fost dimensionate de acest minister 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  

 

152. Anexa nr.3/17- Ministerul 
Justiţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Direcţiei Generale de 
Protecţie şi Anticorupţie cu 21,9 

Solicitarea are în vedere 
asigurarea plăţii integrale a 
drepturilor băneşti cuvenite 

Se propune respingerea 
deoarece pentru personalul 
Direcţiei Generale de Protecţie şi 
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miliarde lei, din care: 
a) cheltuieli de personal – 8,5 
miliarde lei; 
b) cheltuieli materiale – 9,4 
miliarde lei; 
c) cheltuieli de capital – 4 
miliarde lei. 
 
Autori: Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului şi 
Camerei Deputaţilor  
 

personalului instituţiei, dotarea cu 
mijloace materiale specifice, 
necesare pentru desfăşurarea 
activităţii, achiziţionarea de 
mijloace fixe performante. 

Anticorupţie s-a asigurat, prin 
bugetul alocat pe anul 2005, plata 
integrală a drepturilor băneşti, 
precum şi creşterile salariale 
aferente, care se regăsesc în 
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, iar în 
ceea ce priveşte achiziţionarea de 
mijloace materiale şi dotarea cu 
mijloace fixe, ordonatorul principal 
de credite repartizează creditele 
bugetare pentru bugetul propriu si 
bugetele instituţiilor publice 
subordonate, în raport cu sarcinile 
acestora şi în funcţie de priorităţi. 

Prin amendament nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, potrivit căruia “nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 
153. Anexa nr.3/17 –  Ministerul 

Justiţiei 
 
 

Se propune introducerea a trei 
fişe financiare noi: 
- Reparaţii capitale la sediul 
Tribunalului Topliţa cu suma de 
700.000 mii lei; 
- Reparaţii capitale la sediul 
Tribunalului Gheorghieni cu 
suma de 5.400.000 mii lei; 
- Consolidarea clădirii 

Sumele solicitate sunt necesare 
continuării lucrărilor la sediile 
clădirilor, având în vedere starea 
actuală a acestora. 

Se propune respingerea întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar sumele pentru repataţii capitale 
pe ordonatori de credite se 
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Judecătoriei Gheorghieni cu 
suma de 2.000.000 mii lei; 
- Reparaţii capitale la sediul 
Judecătoriei Odorheiul Secuiesc 
cu suma de 1.500.000 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Realocarea 
sumelor prevăzute pentru 
investiţii. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări a Senatului, Comisia 
juridică, de disciplină şi 
imunităţi a Camerei Deputaţilor 
şi domnii deputaţi Antal Istvan şi 
Kelemen Hunor – Grup 
parlamentar UDMR. 

repartizează de către ordonatorii 
principali de credite. 

Fondurile pentru investiţiile 
publice alocate Ministerului 
Justiţiei pe anul 2005 au fost 
determinate în raport de programul 
de investiţii publice prezentat de 
ordonatorul principal de credite.  

 

154. Anexa nr.3/17/10 –  Ministerul 
Justiţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Direcţia Generale a  
Penitenciarelor, cu suma de 
2.433,6 miliarde lei, din care: 
a) cheltuieli materiale – 1.977, 7 
miliarde lei; 
b) cheltuieli de capital – 455,9 
miliarde lei. 
 
 
Autori: Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului şi 
Camerei Deputaţilor  
 

Solicitarea are în vedere 
continuarea reformei sistemului 
penitenciar şi  aplicarea 
prevederilor din acquis-ul 
comunitar. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi  nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 

Totodată, majorarea fondurilor 
alocate Ministerului Justiţiei 
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propuse prin amendament ar 
determina creşterea deficitului 
bugetar sau reducerea cheltuielilor 
propuse pentru alţi ordonatori 
principali de credite pentru care 
volumul de fonduri a fost stabilit în 
raport de sarcinile concrete ce le 
revin în anul 2005. 

155. Anexa nr.3/17/25 –  Ministerul 
Justiţiei 

Se propune introducerea 
următorului obiectiv de 
investiţii: „Implementarea unui 
sistem funcţional de 
informatizare a instanţelor de 
judecată - judeţul Mehedinţi cu 
suma de 5,0 miliarde lei 
 
Sursă de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Domnul deputat Mihai 
Stănişoară-Grup parlamentar PD 
 

Implementarea unui sistem 
funcţional de informatizare a 
instanţelor de judecată este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
actului de justiţie şi pentru 
dezvoltarea raporturilor cu 
cetăţenii. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar   Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul de 
buget pe anul 2005 se va utiliza 
pentru finanţarea  unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

 
156. Anexa nr.3/18 – Ministerul 

Apărării Naţionale 
 
 

Se propune, la Cap.5001, titlul 
40, alineatul 04,  defalcarea  
sumelor prevăzute pentru plată 
indemnizaţiilor revoluţionarilor 
conform Legii nr.341/2004. 
 
Autor: Comisia parlamentară a 
revoluţionarilor din decembrie 
1989. 

 Se propune respingerea 
deoarece defalcarea sumelor s-a 
făcut cu detalierea şi încadrarea 
cheltuielilor în conformitate cu 
clasificaţia bugetară. 
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157. Anexa nr.3/19 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului astfel: 
- 10.000 miliarde lei, la 
rectificarea bugetară pe anul 
2005, pentru corelarea 
drepturilor salariale în sensul 
aplicării valorii de referinţă 
sectorială majorată şi în cadrul 
acestui minister; 
-suplimentarea la Capitolul 
Investiţii cu 300 miliarde lei, 
proveniţi din vânzarea 
locuinţelor de serviciu; 
- suplimentarea Cheltuielilor de 
capital cu 400 miliarde lei, 
necesari pentru continuarea 
reformei ministerului şi aplicarea 
prevederilor din acquis-ul 
comunitar; 
 
Autori: Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului şi 
Camerei Deputaţilor  
 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi  nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 

 

158. Anexa nr.3/19 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

Se propune la obiectivul de 
investiţii” Sediu Judeţean de 
Poliţie Brăila” suma de 7 
miliarde lei.  
 
Sursă de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Suma este necesară pentru 
finalizarea şi punerea în funcţiune 
a obiectivului de investiţie. 

Se propune respingerea, întrucât 
fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit prevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 
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Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM. 
 

159. Anexa nr.3/19/25 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 

Se propune alocarea la obiectivul 
de investiţii „Parcuri industriale 
în judeţul Braşov” a sumei de 
75.000.000. mii lei  şi 
diminuarea cu aceeaşi sumă a 
cap.5901 „Alte acţiuni 
economice” de la 212.132.500 
mii lei la 137.132.500 mii lei. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Constantin Niţă-PSD. 
 

Judeţul Braşov este puternic 
afectat, începând cu anul trecut, 
de o creştere dramatică a 
numărului de şomeri, ca urmare a 
numeroaselor disponibilizări 
efectuate în cadrul industriei, 
ajungând pe locul 3 în 
clasamentul judeţelor cu cei mai 
mulţi şomeri. In aceste condiţii 
una din soluţiile pentru absorţia 
unui număr important dintre 
aceste persoane fără loc de muncă 
o reprezintă parcurile industriale; 
în acest sens deja au fost înfiinţate 
un număr de 5 (cinci) astfel de 
parcuri. Este imperios necesară 
alocarea acestor fonduri în 
vederea dezvoltării şi susţinerii  
activităţii în cadrul acestor parcuri 
industriale. Suma de 75.000.000 
mii lei urmează a fi preluată de la 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa nr.3/19/07, 
Capitol 6901 Alte acţiuni 
economice, Subcapitol 50 Alte 
cheltuieli pentru acţiuni 
economice. 

 

Se propune respingerea întrucât 
pentru a beneficia de fonduri de la 
bugetul de stat, parcurile 
industriale trebuie să fie 
înregistrate în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr. 65/2001, aprobată prin Legea 
nr. 490/2002. 

Totodată, precizăm că, în 
conformitate cu legislaţia prevăzută 
mai sus, cât şi cu Legea 
concurenţei, nu se pot aloca direct 
fondurile bugetare către anumite 
parcuri industriale, prin 
nominalizarea acestora în proiectul 
legii bugetului de stat. 
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160. Anexa nr.3/19/25 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

 

Se propune alocarea la obiectivul 
de investiţii „Palat administrativ 
Prefectura Braşov” a sumei de 
5.000.000. mii lei  şi diminuarea 
cu aceeaşi sumă a cap.5101 
„Autorităţi publice”, cod 
19.51.01.0031 „Dotări 
independente” de la 23.365.443 
mii lei la 18.365.443 mii lei. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Constantin Niţă-PSD. 
 

Finalizarea proiectării sediului 
noului Palat Administrativ al 
Prefecturii Braşov. Este imperios 
necesară având în vedere că 
actualului sediu i-a fost 
revendicată şi obţinută 
proprietatea de către Ministerul 
Justiţiei. În aceste condiţii 
Prefectura, Consiliul Judeţean, 
Direcţia Judeţeană de Muncă şi 
Solidaritate Socială şi Direcţia de 
Statistică au devenit chiriaşe. 
Suma de 5.000.000 mii lei 
urmează a fi preluată de la 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor Anexa nr.3/19/25, 
Capitol 51.01 Autorităţi publice, 
cod 19.51.01.0031b dotări 
independente 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, deoarece 
responsabilităţile stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorilor principali de credite 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr.500/2002. 

161. Anexa nr.3/20 – Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Se propune completarea 
proiectului de buget cu fişa de 

În cadrul Documentului de 
politică,  strategie, performanţă şi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât Agenţia 
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Familiei buget a Agenţiei pentru Protecţia 
Familiei. 
 
Autor: Domnul senator PD Aurel 
Pană. 
 

coordonare a politicilor 
structurale pentru anul 2005 şi 
perspectiva 2006-2008, se 
precizează la pagina 4 „începând 
cu anul 2005, Agenţia pentru 
Protecţia Familiei va fi finanţată 
din bugetul MMSSF, urmând a se 
realiza o întărire a capacităţii sale 
instituţionale în acest domeniu”. 

Este necesar a se prezenta fila de 
buget a Agenţiei în cauză, aşa 
cum sunt prezentate şi fişele 
celorlalte instituţii pentru care 
MMSSF este ordonator de credite. 

 

Naţionala pentru Protecţia Familiei 
este, potrivit Legii nr.217/2003 
pentru prevenirea si combaterea 
violentei în familie si Hotărârii 
Guvernului nr.1624/2003 privind 
organizarea si funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Familiei, instituţie publica cu 
personalitate juridica care 
funcţionează ca organ de 
specialitate, în subordinea 
Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei. 
Potrivit art.21 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice bugetele instituţiilor 
publice subordonate sunt 
repartizate de ordonatorul principal 
de credite, după aprobarea legii 
bugetului. 

 
162. Anexa nr.3/20 – Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei 

 

Se propune, la Cap.5001, titlul 
40, alineatul 04,  defalcarea  
sumelor prevăzute pentru plată 
indemnizaţiilor revoluţionarilor 
conform Legii nr.341/2004. 
 
Autor: Comisia parlamentară a 
revoluţionarilor din Decembrie 
1989. 

 Se propune respingerea 
deoarece defalcarea sumelor s-a 
făcut cu detalierea şi încadrarea 
cheltuielilor în conformitate cu 
clasificaţia bugetară. 

 

163. Anexa nr.3/20/02 – Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Muncii, Solidarităţii 

Pentru aplicarea prevederilor 
OUG nr.71/2004 privind 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
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Familiei Sociale şi Familiei cu suma de 
2.600.000.000 mii lei pentru 
acordarea unor facilităţi familiilor 
de pensionari. 
 
Autor: Domnul senator PD Aurel 
Pană. 
 

acordarea unor facilităţi familiilor 
de pensionari. 

 

precizată sursa de finanţare, iar 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2004 produce efecte din anul 
2006. 

 

164 Anexa nr.3/20 – Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei 

 

 

Se propune ca în bugetul 
Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei să se prevadă 
suma de 130 miliarde lei 
minimum pentru finanţarea 
persoanelor instituţionalizate cu 
handicap din judeţul Mureş, cum 
ar fi cele din centrele de 
recuperare din Călugăreni, 
Brâncoveneşti, Glodeni, Iclăuzel, 
Căpuş, Sighişoara, Târgu Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului, Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PRM Adrian Moisoiu. 

Nu este prevăzută nici o sumă în 
proiectul de buget pe anul 2005 cu 
această destinaţie. 

 

 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât suma este prevăzută în 
Anexa nr.3/20/07, Capitolul 
57.01, Articol 39, Alineat 07 – 
Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
drepturile acordate persoanelor 
cu handicap, iar în anexa 
nr.3/20/7b se regăsesc sumele 
defalcate pe judeţe, judeţului 
Mureş fiindu-i alocată suma de 
120.270.300 mii lei. 

 

165. Anexa nr.3/21 – Ministerul 
Economiei şi Comerţului  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei 
şi Comerţului cu suma de 
35.000.000 lei pentru finanţarea 
lucrărilor la infrastructura 
Parcului Industrial Carfil şi a 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât parcurile 
industriale se finanţează din 
bugetul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor. 
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Parcului Industrial Metrom. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Cancelariei Primului-Ministru 
 
Autor: Domnul senator Nicolae 
Vlad Popa - PNL 

 
166. Anexa nr.3/21/27 – Ministerul 

Economiei şi Comerţului  
Se propune introducerea: 
- obiectivului de investiţii 
„Amenajare hidroenergetică Râul 
Mare-Retezat Clopativa”, cod 
21.66.01.1.3.1.07; 
- obiectivului de investiţii 
„Amenajare hidroenergetică a 
Râului Strei pe sectorul subcetate 
Simeria”, cod 21.66.01.1.3.1.16; 
- obiectivului de investiţii 
„Amenajarea hidroenergetică a 
Râului Jiu pe sectorul Valea 
Sadului- Vădeni”, cod 
21.66.01.1.3.1.22. 
 
 
 
Sursă de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 
 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 

 
- Programul în anul 2004 a fost 

de 223.000.000 mii lei; 
 
 
- Pentru menţinerea lucrărilor 

cel puţin la nivelul anului 2004 
(Program 2004 50.000.000 mii 
lei); 

- Suplimentarea este necesară şi 
oportună, deoarece există 
pericolul colmatării salbei de 
lacuri ale hidrocentralelor de pe 
Jiu, în aval de lacul de retenţie 
menţionat. 

Program 2004: 40.000.000 mii 
lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi  nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 
   Obiectivele se finanţează în anul 
2005 din surse proprii, în care se 
includ şi sumele constituite de 
agenţii economici potrivit 
O.G.89/2004 privind unele măsuri 
pentru constituirea şi utilizarea 
eficientă a veniturilor cu destinaţie 
specială în sectorul energetic, 
având în vedere că din anul 2005 
Fondul special pentru dezvoltarea 
sistemului energetic s-a desfiinţat  
prin abrogarea O.G.nr.29/ 1994 . 
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167. Anexa nr.3/21/25 – Ministerul 

Economiei şi Comerţului  
Se propune introducerea 
obiectivului de investiţii „E.M. 
Rodna-menţinerea capacitătii la 
330.000 t/an”, cod 
21.66.01.2.4.09 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

Suplimentarea este necesară 
pentru menţinerea capacităţii de 
producţie într-o zonă 
monoindustrială. 

Program 2004: 1.000.000 mii 
lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar   Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul de 
buget pe anul 2005 se va utiliza 
pentru finanţarea  unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

În anul 2005, pentru încadrarea 
în angajamentele asumate faţă de 
Uniunea Europeană se reduc anual 
alocaţiile bugetare pentru  sectorul 
minier, iar obiectivul se finanţează 
din surse proprii. 
 

168. Anexa nr.3/21/25 – Ministerul 
Economiei şi Comerţului  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat pentru 
obiectivul de investiţii „Lucrări 
pentru continuarea exploatării 
zăcământului de huilă în 
perimetrul minier Petrila 
cap.840.000 t/an”, cod 
21.66.01.2.1.02. de la 16.000.000 
mii lei la 32.000.000 mii lei. 
 

Pentru creşterea productivităţii şi 
a siguranţei în exploatare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi  nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
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Autori: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Gheorghe Barbu– Grup 
parlamentar PD 
 

din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 

 

169. Anexa nr.3/21/25 – Ministerul 
Economiei şi Comerţului  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat pentru 
obiectivul de investiţii „Lucrări 
pentru continuarea exploatării 
zăcământului de huilă Lonea în 
vederea asigurării unei capacităţi 
de producţie de 774.000 t/an” , 
cod 21.66.01.2.1.07. de la 
16.000.000 mii lei la 32.000.000 
mii lei. 
 
 
Autori: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Gheorghe Barbu – Grup 
parlamentar PD 
 

Pentru creşterea productivităţii şi 
a siguranţei în exploatare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi în plus nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 

 

170. Anexa nr.3/21/25 – Ministerul 
Economiei şi Comerţului  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat pentru 
obiectivul de investiţii „Lucrări 
pentru menţinerea şi dezvoltarea 
capacităţii de producţie la  E.M. 

Pentru creşterea productivităţii şi 
a siguranţei în exploatare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
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Uricani pe perioada 1986-1990 la 
capacitate de 1.500.000 t/an” , 
cod 21.66.01.2.1.09. de la 
7.000.000 mii lei la 14.000.000 
mii lei. 
 
 
Autori: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Gheorghe Barbu – Grup 
parlamentar PD 
 

privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi în plus nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 

 

171. Anexa nr.3/21/25 – Ministerul 
Economiei şi Comerţului  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat pentru 
obiectivul de investiţii „Lucrări 
pentru menţinerea şi dezvoltarea 
capacităţii de producţie la  E.M. 
Vulcan pe perioada 1986-1990 la 
capacitate de 22.000.000 t/an” , 
cod 21.66.01.2.1.10. de la 
10.000.000 mii lei la 20.000.000 
mii lei. 
 
 
Autori: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Gheorghe Barbu– Grup 
parlamentar PD 
 

Pentru creşterea productivităţii şi 
a siguranţei în exploatare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi  nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 
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172. Anexa nr.3/21/25 – Ministerul 
Economiei şi Comerţului  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat pentru 
obiectivul de investiţii „Lucrări 
pentru menţinerea şi dezvoltarea 
capacităţii de producţie la  E.M. 
Lupeni pe perioada 1984-1990 la 
capacitate de 2.500.000 t/an 
huilă” , cod 21.66.01.2.1.12. de la 
25.000.000 mii lei la 50.000.000 
mii lei. 
 
 
Autori: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Gheorghe Barbu – Grup 
parlamentar PD 
 

Pentru creşterea productivităţii şi 
a siguranţei în exploatare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi  nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 

 

173. Anexa nr.3/21/25 – Ministerul 
Economiei şi Comerţului  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat pentru 
obiectivul de investiţii „Lucrări 
pentru menţinerea şi dezvoltarea 
capacităţii de producţie la  E.M. 
Paroşeni pe perioada 1986-1990 
la capacitate de 1.000.000 t/an 
huilă” , cod 21.66.01.2.1.15 de la 
10.000.000 mii lei la 20.000.000 
mii lei. 
 
 
Autori: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 

Pentru creşterea productivităţii şi 
a siguranţei în exploatare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi  nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 
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industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Gheorghe Barbu – Grup 
parlamentar PD 
 

174. Anexa nr.3/21/25 – Ministerul 
Economiei şi Comerţului  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat pentru 
obiectivul de investiţii „Atragerea 
în circuitul economic a 
zăcământului Bolcana, judeţul 
Hunedoara în vederea 
valorificării minereului cu 
conţinut de cupru şi aur” , cod 
21.66.01.2.5.11 de la 16.000.000 
mii lei la 32.000.000 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Gheorghe Barbu – Grup 
parlamentar PD 
 

Pentru creşterea productivităţii şi 
a siguranţei în exploatare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi  nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 

 

175. Anexa nr.3/21/25 – Ministerul 
Economiei şi Comerţului  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat pentru 
obiectivul de investiţii 
„Asigurarea capacităţii de 
depozitare a iazului de decantare 
nr.2 Valea Mealu până la cota 
+330m Certej, judeţul 
Hunedoara” , cod 21.66.01.2.5.15 

Pentru creşterea siguranţei în 
exploatare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi  nu se 
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de la 3.000.000 mii lei la 
6.000.000 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Gheorghe Barbu – Grup 
parlamentar PD 
 

precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 

 

176. Anexa nr.3/21/25 – Ministerul 
Economiei şi Comerţului  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea 
capacităţii de producţie la 
750.000 t/an,minereuri 
auroargentifere la Coranda 
Certeji, judeţul Hunedoara”, cod 
21.66.01.2.5.19  de la 5.000.000 
mii lei la 10.000.000 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Gheorghe Barbu – Grup 
parlamentar PD 
 

Pentru creşterea productivităţii şi 
a siguranţei în exploatare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi  nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 

 

177. Anexa nr.3/22/07 – Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 

 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 

1.Referitor la suplimentarea 
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Dezvoltării Rurale cu suma de 
4.700 miliarde lei, după cum 
urmează: 
Capitolul 6600: 
1. La titlul 34 „Subvenţii”, se 
majorează suma cu 1.000 
miliarde lei; 
 
 
 
 
 
2. La  titlul 36 „Prime”, se 
majorează suma cu 600 miliarde 
lei; 
 
 
 
 
 
 
3. La titlul 38 „Transferuri” se 
majorează cu 3.100 miliarde lei. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Este necesară suplimentarea 

sumei, pentru stimularea 
producerii şi utilizării de sămânţă 
certificată. În perspectiva aderării 
la UE, producţia agricolă 
competitivă se poate produce 
numai cu sămânţă certificată. 

 
Producţia de 12 milioane hl de 

lapte, pentru care s-a calculat 
prima, în proiectul de buget, este 
mică în raport cu potenţialul 
existent în prezent. S-a luat în 
calcul, producţia realizată în anul 
2004, fără a se ţine cont de 
creşterea efectivelor. 

 
Nivelul subvenţiilor la creditul 

agricol s-a stabilit la nivelul 
anului 2004, an în care a intrat în 
vigoare legea şi derularea 
creditului nu a avut loc la nivelul 
necesarului şi a puterii de 
absorbţie a agenţilor economici. 

Având în vedere că unele 
vaccinuri pentru prevenirea unor 
boli sunt interzise, datorită 
influenţei negative asupra 
sănătăţii consumatorilor,este 

titlului “Subvenţii” cu suma de 
1000,0 mld.lei, mentionăm că 
potrivit H.G. nr.1238/2004 pentru 
stabilirea speciilor şi a ajutorului 
financiar pentru producţia internă 
de seminţe certificată oficial, 
destinată pentru însămânţare în 
campaniile agricole din toamna 
anului 2004, primavara si toamna 
anului 2005 şi primavara anului 
2006, valoarea totală a ajutorului 
financiar pentru producţia de 
seminţe destinată însămânţării în 
primavara anului 2005 a fost 
stabilită la  100,0 mld.lei şi pentru 
producţia de seminţe destinată 
însămânţării în toamna anului 
2005, la 752,2 mld.lei. 

Cu privire la majorarea 
subvenţiei pentru  maşini şi utilaje 
agricole cu 1000,0 mld. lei, 
menţionăm că potrivit H.G. 
nr.918/2004 privind modificarea 
anexei la H.G.nr.1399/2003 pentru 
aprobarea Programului privind 
sprijinirea producătorilor agricoli 
pentru achiziţionarea de tractoare 
agricole noi, cu puteri cuprinse 
între 45-75 CP DIN, şi 
echipamente agricole noi, suma 
necesară derulării Programului este 
de 1300,0 mld. lei, din care în anul 
2004 s-au decontat 600,0 mld lei. 
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Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire de la celelalte 
ministere economice. 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, industrie alimentară 
şi silvicultură  a Senatului şi 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 

necesară suplimentarea sumei 
pentru despăgubiri în cazul 
mortalităţii animalelor. 

Având în vedere dotarea sub 
nivelul optim, este necesară 
suplimentarea sumei destinată 
acestor achiziţii. 

Achiziţionarea de material 
biologic trebuie sprijinită, pentru 
realizarea cotelor alocate, 
nerealizarea acestora ducând la 
diminuarea cotei şi implicit la 
scăderea veniturilor 
producătorilor. 

În ceea ce priveşte sprijinul 
pentru producţia vegetală (grâu) 
livrată se propune majorarea 
sumei alocate pentru stimularea 
valorificării producţiei realizate 

2. Nu se propune sursa de 
finanţare şi ca urmare potrivit 
prevederilor art.138 alin. (5) din 
Constituţie, republicată nu se pot 
aproba cheltuieli fără stabilirea 
sursei de finanţare. 

 

178. Anexa nr.3/22/07 – Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu 
suma de 11.500.000.000 mii lei, 
din care: 
- la 5001, titlul 20 „Cheltuieli 
materiale şi servicii” 
+1.000.000.000 mii lei; 

Redresarea agriculturii trebuie să 
fie o prioritate pentru actualul 
Guvern. Producătorii agricoli nu 
dispun de surse materiale pentru 
înfiinţarea culturilor din această 
toamnă şi pentru culturile din 
primăvara anului 2005. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, deoarece 
actiunile sanitar veterinare sunt 
finantate potrivit O. G. nr. 42/2004 
privind organizarea activitatii 
veterinare, aprobata prin Legea nr. 
215/2004, prin bugetul Autoritatii 
Nationale Sanitar- Veterinare si 
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- la cap. 6701 „Agricultură şi 
silvicultură”, titlul 34 „Subvenţii” 
+4.000.000.000 mii lei; 
- la Cap. 6701 „Agricultură şi 
silvicultură”, titlul 30 „Prime” 
+1.000.000.000 mii lei; 
 
 
- la Cap. 6701 „Agricultură şi 
silvicultură”, titlul 38 
„Transferuri” +5.500.000.000 mii 
lei; 
-  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei şi 
Comerţului – Cheltuieli de 
capital şi Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Primului ministru. 
 
Autori: domnii deputaţi Valeriu 
Gheorghe, Cătălin Micula, Vasile 
Predică,  Adrian Semcu,  Eugen 
Nicolaescu, Nini Săpunaru – 
Grup parlamentar PNL. 
 

Pentru susţinerea acţiunilor 
fitosanitare şi sanitar veterinare. 

Pentru subvenţionarea creditelor 
acordate şi pentru întreţinerea şi 
repararea amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare. 

Pentru a stimula producţia 
internă şi a exportului, precum şi 
depozitarea şi stocarea pe o 
perioadă de 6 luni a producţiei. 

 
Pentru  a nu crea discriminare în 

ceea ce priveşte sprijinirea 
producţiei marfă. Astfel, în anul 
2004, au primit sprijin pentru 
producţia marfă şi anume, pentru 
producţia vegetală şi animală, 
numai clientela politică a PSD. De 
asemenea, pentru a suplimenta 
suma acordată producătorilor 
agricoli în caz de calamităţi 
naturale în agricultură, conform 
Legii nr.381/2002 şi pentru 
sprijinirea proprietarilor de 
păduri. 

 

pentru Siguranta Alimentelor. 
Sursele de finantare propuse nu 

pot fi avute in vedere deoarece 
bugetul Ministerului Economiei si 
Comertului este stabilit la strictul 
necesar, iar Fondul de rezervă 
bugetară la dispozitia Guvernului 
este limitat si se va utiliza potrivit 
prevederilor Legii privind finanţele 
publice nr. 500/2002. 

 

179. Anexa nr.3/22/07 – Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale cu suma de 
15.000.000.000 lei pentru lucrări 
de împădurire. 
 

Ca urmare a gravelor fraude 
produse în pădurile judeţului Cluj, 
există numeroase zone forestiere 
aproape complet devastate, care 
necesită împăduriri, în regim de 
maximă urgenţă, inclusiv pentru 
prevenirea şi combaterea acţiunii 

Se propune respingerea 
amendamentului, deoarece sursa de 
finantare propusa nu poate fi avuta 
in vedere deoarece, Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se va 
utiliza potrivit prevederilor Legii 
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 Sursa de finanţare: 
Capitolul 7501 - Cheltuieli din 
Fonduri la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: Domnul deputat prof. Dan 
Brudaşcu - PRM 

de eroziune a solului, tot mai 
frecventă şi cu efecte 
imprevizibile. 

 
 

privind finanţele publice nr. 
500/2002.  

Potrivit Legii codului silvic nr. 
26/1996 fondurile necesare pentru 
impadurirea terenurilor degradate 
pot fi asigurate din Fondul de 
ameliorare a fondului funciar 

180. Anexa nr.3/22/07 – Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, astfel: 
- la 5001, alineat 40.52 
„Despăgubiri pentru animle 
sacrificate în vederea prevenirii şi 
combaterii epizootiilor” 
+70.000.000 mii lei; 
- la 5001, alineat 40.63 
„Despăgubiri pentru producătorii 
agricoli în caz de calamităţi 
naturale în agricultură” 
+50.000.000 mii lei; 
- la 5001, alineat 40.89 
„Transferuri pentru sprijinirea 
proprietarilor de păduri” 
+45.000.000 mii lei; 
 
- la 6600, alineat 40.53 
„Sprijinirea producătorilor 
agricoli” +2.700.000.000 mii lei; 
 
 
 
 

Pentru asigurarea plăţii 
despăgubirilor pentru animalele 
sacrificate (cca. 6000 bovine, 
porcine). 

 
Datorită meteodependenţei 

agriculturii româneşti, bugetul 
propus a fost subdimensionat  faţă 
de nivelul anului 2004 şi de cca. 
12 ori mai mic faţă de 2003. 

Pentru sprijinirea proprietarilor 
de păduri  (refacerea drumurilor 
forestiere, amenajarea pădurilor 
private şi combaterea dăunătorilor 
– pe cca. 150.000 ha. de pădure). 

 
Pentru sprijinirea proprietarilor 

de păşuni şi fâneţe cu 500.000 lei/ 
ha şi pentru acoperirea datoriei  
MAPDR privind sprijinirea 
producătorilor agricoli în 
trimestrul IV 2004 (prima tranşă 
din 2,5 milioane lei/ha). 

 
Pentru investiţii în gospodăriile 

ţărăneşti şi fermele familiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, deoarece 
suplimentarea propusă la nivelul 
sumei de 4365,0 mld. lei nu poate 
fi susţinută deoarece sursa de 
finanţare propusa respectiv Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului este limitat si se va 
utiliza potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002.  
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- la 6701, titlul 70 „Cheltuieli 
de capital”  +1.000.000.000 mii 
lei; 
 
-  la 6701, titlul 37 „Prime 
acordate producătorilor agricoli”  
+450.000.000 mii lei; 
 
- la 6701, titlul 40.69 
„Completarea primelor de 
asigurare”  +50.000.000 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
- la 6701, subcapitolul 
„Silvicultură”  +14.000.000 mii 
lei; 
 
Sursa de finanţare: Prin 
reducerea cu aceeaşi sumă a 
cheltuielilor de ”investiţii ale 
regiilor autonome, societăţilor şi 
companiilor naţionale şi 
societăţilor comerciale cu capital 
majoritar de stat” prevăzute la 
cap. 6701. 73 (în loc de 
625.000.000 prevăzute se vor 
aloca doar  611.000.000). 
 

(achiziţii de maşini şi utilaje). 
În vederea acordării primelor 

pentru produsele agricole vândute 
pe piaţa (prime majorate cu 25% 
faţă de cele acordate în 2004). 

Pentru susţinerea asigurării 
producătorilor agricoli. 
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Autori: Domnii senatori 
Gheorghe Flutur – PNL şi Aurel 
Pană – PD. 
 

181. Anexa nr.3/22/25 – Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale  

Se propune introducerea unei fişe 
noi de investiţii „Reabilitarea 
sistemului de irigaţii Calafat-
Băileşti, judeţul Dolj” cu suma de 
10,0 miliarde lei. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuire 
în cadrul titlului 70 Cheltuieli de 
capital. 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, industrie alimentară 
şi silvicultură  a Senatului şi 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
 

Conform actelor normative în 
vigoare (HG). 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sumele 
stabilite pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale au fost 
dimensionate de acest minister în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  

 

182. Anexa nr.3/23 – Ministerul 
Mediului şi Gopodăririi Apelor 

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii 
„Acumulare Mihăileni”, oraş 
Brad, cod 23.64.01.01.02.03  de 
la 15.000.000 mii lei la 
100.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 

Investiţia pentru „Acumulare 
Mihăileni”, oraş Brad cu valoarea 
rămasă de finanţat la data de 
31.12.2004 de 345.665.835 mii 
lei, este prevăzută în anul 2005 cu 
un credit bugetar de 15.000.000 
mii lei, adică a 23-a  parte din 
suma strict necesară. De 
asemenea pentru anii 2006, 2007 
şi 2008 sunt prevăzuţi numai câte 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar colectarea 
impozitelor şi taxelor nu poate fi 
cuantificată astfel încât să poată 
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şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18. 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 
 

20.000.000 mii lei, suma de 
260.665.835 mii lei din necesar 
este prevăzută abia începând cu 
anul 2009. 

constitui sursă de finanţare 

183. Anexa nr.3/23 – Ministerul 
Mediului şi Gopodăririi Apelor 

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii 
„Acumulare Colibiţa”, cod 
23.64.01.01.02.28  de la 
3.000.000 mii lei la 15.000.000 
mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

Valoarea rămasă de executat la 
data de 31.12.2004 este de 
109.688.570 mii lei. 

 Alocaţia pentru 2005 este de 
numai 3% din necesar.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sursa 
propusă, respectiva o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
nu poate fi cuantificată astfel încât 
să poată constitui sursă de 
finanţare. 

184. Anexa nr.3/23 – Ministerul 
Mediului şi Gopodăririi Apelor 

Se propune alocarea a 25,0 
miliarde lei de la bugetul de stat 
pe anul 2005 la Cap.64.61 – 
Mediu şi ape (pag.60).   
 
Autor: domnul senator Ioan Aurel 
Rus. 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare aşa 
cum se prevede la art.138 (5) din 
Constituţia României, republicată. 
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185. Anexa nr.3/23/25 – Ministerul 
Mediului şi Gopodăririi Apelor 

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii 
„Acumulare Colibiţa”, cod 
23.64.01.01.02.28  de la 
3.000.000 mii lei la 10.000.000 
mii lei. 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Domnul deputat Emil 
Rus– Grup parlamentar PRM 
 

Suplimentarea este necesară 
pentru accelerarea finalizării 
obiectivului de investiţii început 
în anul 1974. Aceasta va permite 
finalizarea obiectivului în anul 
2007. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar   Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul de 
buget pe anul 2005 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea  unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 
186. Anexa nr.3/23/21 – Ministerul 

Mediului şi Gopodăririi Apelor 
Se solicită introducerea a două 
fişe noi cu suma de 700.000.000 
mii lei: 
- “Construcţia unei noi staţii 
de epurare a apei pentru 
municipiul Baia Mare”;  
- “Programul de combatere a 
poluării în municipiul Baia 
Mare” 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuirea sumei alocate la 
Anexa nr.3/23(20 prin sursele de 
finanţare a programului de 
integrare euorpeană 
“Implementarea cerinţelor 
Directivei 88/609 privind 

Cea mai gravă problemă cu care 
se confruntă cei peste 300.000 
locuitori ai municipiului Baia 
Mare şi din localităţile învecinate 
este uriaşa poluare  a aerului şi 
apei care are efecte deosebit de 
mari asupra sănătăţii oamenilor, 
în cel  mai poluat oraş al 
României dar şi ale Europei. 
Datorită efectelor poluării durata 
medie de viaţă este cu 10 – 15 ani 
mai mică decât pe ţară. În Baia 
Mare şi împrejurări datorită 
intoxicaţiei cu metale grele Pb, 
Zn, Cu, cu bioxi-trioxid de sulf, 
mangan, cu cianură şi a 
radiocativităţii avându-i ca autori 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sumele 
stabilite pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor au fost 
dimensionate de acest minister în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu, iar 
finanţarea staţiei de epurare a apei 
pentru municipiul Baia Mare se 
face din bugetul local al 
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limitarea emisiilor anumitor 
populanţi în atmosferă de la 
instalaţiile mari de ardere, 
amendată prin Directiva 
2001/80”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Domnul deputat PRM 
Acad.prof.univ.dr.Mircea Ifrim 

pe marii poluatori SC Phoenix, 
SC Romplumb SA, SC Aurul SA. 
Remin starea de sănătate este grav 
afectată. Factorii de răspundere nu 
au ţinut seama şi refuză să pună în 
aplicare recomandările Uniunii 
Europene ale comisiei TASN 
FORCE de retehnologizare 
obligatorie a SC Aurul SA, care 
să conducă la reducerea poluării 
cu cianură a populaţiei. Aici se 
înregistrează cei mai mulţi 
bolnavi cardiovasculari, cu boli 
ale aparatului respirator, cancer 
etc. Depăşirile de Pb, Zn, cu 
sulfaţi de cupru, cianură, mangan, 
etc depăşesc nivelele minime 
admisibile de 100-400 ori, ceea ce 
face ca Baia Mare la începutul 
mileniului III să se prezinte ca “o 
uriaşă cameră de gazare” unde 
împotriva oamenilor are loc un 
adevărat “genocid total prin 
poluare”. 

municipiului. 
 

187. Anexa nr.3/23/21 – Ministerul 
Mediului şi Gopodăririi Apelor 

 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii „Canalizare 
regională a localităţilor 
Sândominic, Tomeşti, Ineu, 
Cârţa, Dăneşti, Mădăraş” cu o 
valoare totală de 61.000.000 mii 
lei, pentru anul 2005 cu suma de 
20.000.000 mii lei .  

Realizarea unui sistem regional de 
canalizare în cele 6 localităţi este 
o etapă firească urmând celei de 
introducere a alimentării cu apă. 
Imposibilitatea finanţării integrale 
de către autorităţile locale a unui 
proiect de anvergură atât de mare, 
coroborată cu impactul negativ 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sumele 
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Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea cheltuielilor 
prevăzute pentru investiţii  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi domnii 
deputaţi Winkler Iuliu şi Kedves 
Imre-Grup parlamentar UDMR.  
  

asupra mediului în cazul 
nerealizării sale, determină 
necesitatea implicării autorităţilor 
centrale în asigurarea finanţării 
acestei investiţii.  

 

stabilite pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor au fost 
dimensionate de acest minister în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu, iar 
finanţarea investiţiilor respective se 
face din bugetele locale. 

188. Anexa nr.3/24 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, după cum urmează: 
- pentru cofinanţarea lucrărilor 
la ocolitoarea municipiului 
Braşov şi finanţarea lucrărilor la 
drumurile de încărcare şi 
descărcare din ocolitoare:  
115.000.000 lei; 
- pentru realizarea studiilor de 
fezabilitate, a proiectelor tehnice 
şi a expertizelor topografice şi 
geologice pentru ocolitorile 
municipiilor Făgăraş, Săcele şi 
Codlea:  140.000.000 lei; 
- pentru finanţarea lucrărilor la 
infrastructura Parcului Turistic 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar fondurile 
alocate prin proiectul de buget pe 
anul 2005 Cancelariei Primului 
Ministru, au fost dimensionate ca şi 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite la strictul 
necesar. 
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Râşnov: 40.000.000 lei; 
- pentru reabilitarea, 
conservarea şi valorificarea 
turistică a satelor săseşti din zona 
Rupea:  30.000.000 lei; 
- pentru finanţarea lucrărilor 
de îndiguire a Oltului în zonele 
afectate de inundaţii:  
100.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Cancelariei Primului-Ministru 
 
Autor Domnul senator Nicolae 
Vlad Popa - PNL 

189. Anexa nr.3/24/25 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

Se propune introducerea  
obiectivului de investiţii cu 
denumirea „Reabilitarea turistică 
a zonei Ponoare-Isverna – judeţul 
Mehedinţi” cu suma de 5,0 
miliarde  lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Mihai Stănişoară - Grup 
parlamentar PD. 
 

Potenţialul turistic al zonei 
Ponoare-Isverna – judeţul Mehe-
dinţi impune alocarea acestei 
sume în vederea menţinerii 
acesteia în circuitul turistic 
naţional.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar   Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul de 
buget pe anul 2005 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea  unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 



                                                                                                                                                                     
 
 

 130

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

190. Anexa nr.3/24 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

Se propune introducerea  
obiectivului de investiţii 
„Extindere Port Brăila, etapa a II-
a – Amenajare şi consolidare 
pasaj rutier pe DN22 Brăila-
Tulcea” cu suma de 18,0 miliarde  
lei.  
 
Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM 
 

Pentru continuarea investiţiei 
aflate în derulare încă din anul 
1989. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
prevăzută sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art.138 (5) din 
Constituţia României, republicată. 

191. Anexa nr.3/24 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

Se propune introducerea  
obiectivului de investiţii „Podul 
peste Dunăre Brăila-Smârdan-
Insula Mare a Brăilei” cu suma 
de 100,0 miliarde  lei.  
 
Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM 
 

Obiectiv care urmează să se 
deruleze conform Programului de 
guvernare al PSD 2000-2004. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
prevăzută sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art.138 (5) din 
Constituţia României, republicată. 

192. Anexa nr.3/24/25 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

Se propune introducerea 
obiectivului de investiţii  
„Construcţia infrastructurii de 
acces la Peştera Ponoare-Isverna 
– judeţul Mehedinţi” cu suma de 
3,0 miliarde  lei.  
 
Sursă de finanţare: prin 
redistribuire din bugetul 
Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului 
 

Potenţialul turistic al zonei 
Ponoare-Isverna – judeţul Mehe-
dinţi impune necesitatea 
construirii accesului la acest 
obiectiv.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sumele 
stabilite pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Tineretului au fost 
dimensionate de acest minister în 
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Autor: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi doamna deputat 
Oana Manolescu-Minorităţi. 
 

concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  

 

193 Anexa nr.3/24 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

 
 

Se propune modificarea textului 
din Documentul de politică, 
strategie, performanţă şi 
coordonare a politicilor 
structurale pentru anul 2005 şi 
perspectiva 2006-2008, de la 
pagina 12, punctul 2 astfel:  
«2. Modernizarea şi îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor, siguranţei 
circulaţiei şi securitatea 
transporturilor din care: 
- modernizarea instalaţiilor de 
centralizare electrodinamică, din 
18 staţii mari de cale ferată 
situate pe coridoarele IV şi IX. » 
 
Autori: Domnul deputat PRM 
Gheorghe Dinu. 

În ţară, la această oră există o 
singură staţie dotată cu instalaţie 
electronică "Ploieşti Sud" şi e 
greu de presupus că într-un an se 
vor putea realiza încă 18! 

Aceeaşi cifră se vehiculează de 
ani de zile (vezi bugetul pe 2004) 
unde tot ... 18 staţii erau prevăzute 
a se moderniza - şi nu s-a făcut 
nimic. 

 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat in 
Documentul de politica , strategie , 
performanta si coordonare a 
politicilor structurale pentru anul 
2005 si perspectiva 2006-2008 
Ministerul Transporturilor, 
Constructiilor si Turismului 
prezinta destinatiile pentru care au 
fost alocate sumele din bugetul 
propriu pe anul 2004 si in 
perspectiva 2006-2008 in 
concordanta cu atributiile si 
politica sa in domeniul 
transporturilor, turismului, 
lucrarilor publice si locuintei . 

194 Anexa nr.3/24 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, la articolul 35 alineat 
04 Subvenţii pentru transportul 
feroviar public de călători, de la 
5.868.000.000 mii lei la 

În 2004 subvenţia a fost de 
7.237.000.000 mii lei, ori pentru 
asigurarea funcţionării trebuie să 
se asigure, în valoare nominală, o 
sumă egală, indexată cu indicele 
de inflaţie de aproximativ 1,2 şi 
nicidecum mult diminuată. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
prevăzută sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art.138 (5) din 
Constituţia României, republicată. 
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8.648.400.000 mii lei. 
 
Autori: Domnul deputat PRM 
Gheorghe Dinu. 

 

 
 
 

195 Anexa nr.3/24 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

 
 
 

Se propune alocarea a 120 
miliarde lei pentru finalizarea 
centurilor de ocolire vestică a 
municipiului Cluj-Napoca (pe 
direcţiile Turda şi Zalău) şi 
începerea lucrărilor la centura de 
ocolire estică (pe direcţia Dej). 
 
Sursa de finanţare: Capitolul 
7501 CHELTUIELI DIN 
FONDURI LA DISPOZIŢIA 
GUVERNULUI. 
 
Autor: Domnul deputat PRM Dan 
Brudaşcu. 

Municipiul Cluj-Napoca nu 
dispune, în prezent, de centuri de 
ocolire pentru traficul greu şi de 
tranzit, ceea ce măreşte riscul 
unor accidente grave, cu pierderi 
de vieţi omeneşti şi însemnate 
valori materiale creează un real 
pericol sporit de poluare cu noxe, 
precum şi frecvente blocaje în 
traficul pe străzile municipiului 
(spre direcţiile menţionate), străzi 
care nu sunt dimensionate pentru 
un asemenea vârf de trafic. Numai 
în perioada  1998 - 2003 pe 
şoseaua Feleac - Cluj-Napoca au 
avut loc numeroase accidente în 
care şi-au pierdut viaţa 13 
persoane, 48 au fost rănite grav şi 
foarte grav, iar valoarea 
pierderilor materiale înregistrate 
se ridică la cca.80 miliarde lei. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
guvernului inscris in proiectul de 
buget pe anul 2005 se va utiliza 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau nepravazute aparute in 
timpul exercitiului bugetar, pe baza 
de hotarare de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin.(2) din 
Legea nr.500/2002 privind 
finantele publice. 

Ordonatorii principali de credite 
potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice stabilesc prioritatile in 
realizarea obiectivelor de investitii 
si repartizeaza fondurile intre 
proiectele inscrise in programele de 
investitii. 

196 Anexa nr.3/24 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

 
 

Se propune alocarea sumei de 250 
miliarde lei pentru începerea 
lucrărilor de electrificare şi 
dublare a liniei de cale ferată pe 
distanţa Cluj-Napoca - Ciucea, 
existând un studiu de fezabilitate. 

Prin realizarea acestei lucrări s-
ar asigura o mai mare frecvenţă a 
transportului de persoane şi 
mărfuri spre zona de vest a ţării, 
în perspectiva integrării României 
în structurile europene. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului inscris in proiectul de 
buget pe anul 2005 se va utiliza 
pentru finantarea unor cheltuieli 
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Sursa de finanţare: Capitolul 
7501 CHELTUIELI DIN 
FONDURI LA DISPOZIŢIA 
GUVERNULUI. 
 
Autor: Domnul deputat PRM Dan 
Brudaşcu. 

 

 

urgente sau nepravazute aparute in 
timpul exercitiului bugetar, pe baza 
de hotarare de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin.(2) din 
Legea nr.500/2002 privind 
finantele publice. 

Ordonatorii principali de credite 
potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice stabilesc prioritatile in 
realizarea obiectivelor de investitii 
si repartizeaza fondurile intre 
proiectele inscrise in programele de 
investitii. 

 
197 Anexa nr.3/24 – Ministerul 

Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

 
 

Se propune alocarea sumei de 30 
miliarde lei pentru extinderea 
pistei Aeroportului Internaţional 
Cluj-Napoca. 
 
Sursa de finanţare: Capitolul 
7501 CHELTUIELI DIN 
FONDURI LA DISPOZIŢIA 
GUVERNULUI. 
 
Autor: Domnul deputat PRM Dan 
Brudaşcu. 

Deşi de pe acest aeroport sunt, 
săptămânal, zboruri spre destinaţii 
vest-europene, nu pot fi folosite 
decât avioane uşoare şi foarte 
uşoare şi nu se pot asigura servicii 
pentru zboruri intercontinentale 
sau ale avioanelor de gabarit. 

 

 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului inscris in proiectul de 
buget pe anul 2005 se va utiliza 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau nepravazute aparute in 
timpul exercitiului bugetar, pe baza 
de hotarare de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin.(2) din 
Legea nr.500/2002 privind 
finantele publice. 

Ordonatorii principali de credite 
potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice stabilesc prioritatile in 
realizarea obiectivelor de investitii 
si repartizeaza fondurile intre 
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proiectele inscrise in programele de 
investitii. 
 

198 Anexa nr.3/24 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

 
 

Se propune alocarea sumei de 150 
miliarde lei pentru reabilitarea 
drumurilor şi căilor de acces spre 
zonele montane. 
 
Sursa de finanţare: Capitolul 
7501 CHELTUIELI DIN 
FONDURI LA DISPOZIŢIA 
GUVERNULUI. 
 
Autor: Domnul deputat PRM Dan 
Brudaşcu. 

În felul acesta s-ar încuraja 
investiţiile în aceste zone, 
dezvoltarea activităţii de 
agroturism şi turism montan şi, 
implicit, crearea de locuri de 
muncă în zone cu o rată foarte 
mare a şomajului. 

 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului inscris in proiectul de 
buget pe anul 2005 se va utiliza 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau nepravazute aparute in 
timpul exercitiului bugetar, pe baza 
de hotarare de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin.(2) din 
Legea nr.500/2002 privind 
finantele publice. 

Ordonatorii principali de credite 
potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice stabilesc prioritatile in 
realizarea obiectivelor de investitii 
si repartizeaza fondurile intre 
proiectele inscrise in programele de 
investitii. 
 

199 Anexa nr.3/24 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

 
 

Se propune alocarea sumei de 150 
miliarde lei pentru realizarea a 5 
blocuri de locuinţe sociale şi 
pentru tineret, cu un număr de 
300 apartamente. 
 
Sursa de finanţare: Capitolul 
7501 CHELTUIELI DIN 

 

Amendamentul este motivat de 
criza acută de locuinţe drept 
urmare a ocolirii sistematice din 
programul construirii de locuinţe 
prin ANL, retrocedarea unui 
foarte mare număr de imobile 
către foştii proprietari, precum şi a 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului inscris in proiectul de 
buget pe anul 2005 se va utiliza 
pentru finantarea unor cheltuieli 
urgente sau nepravazute aparute in 
timpul exercitiului bugetar, pe baza 
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FONDURI LA DISPOZIŢIA 
GUVERNULUI. 
 
Autori: Domnul deputat PRM 
Dan Brudaşcu. 
 

numărului foarte mare de cereri 
înregistrate la Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca. 

 
 

de hotarare de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin.(2) din 
Legea nr.500/2002 privind 
finantele publice. 

Ordonatorii principali de credite 
potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice stabilesc prioritatile in 
realizarea obiectivelor de investitii 
si repartizeaza fondurile intre 
proiectele inscrise in programele de 
investitii. 
 

200 Anexa nr.3/24 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
de 1.369.217.809 mii lei, pentru 
art.27 intitulat "Reparaţii curente" 
cu suma de 10 miliarde lei, în 
vederea reparării drumului 
european Buzău-Braşov, pe 
porţiunea Măgura-Cislău, urmând 
ca art.27 să capete următoarea 
redactare: 
 
2005                                               
% 
Propuneri                                    
2005/2004 - 
- 1.379.217.809 (mii lei)  
67,42% 
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea fondului alocat 
pentru reparaţii de drumuri 

Drumul Buzău-Braşov este un 
drum european, care are - în plus - 
şi valoare strategică şi figurează - 
în mod total eronat, de mulţi ani - 
pe toate hărţile ca asfaltat şi 
perfect practicabil, în condiţiile în 
care porţiunea Măgura-Cislău este 
aproape impracticabilă pentru 
autoturisme, fiind grav afectată de 
intemperii. 

 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
lucrările sunt cuprinse în 
program şi sunt în curs de 
execuţie. 
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Autori: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii şi domnul 
deputat Mircea Costache - PRM 
 

201 Anexa nr.3/24 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

 
 
 

Se propune asigurarea unor 
fonduri de 150-200 miliarde lei 
pentru capitolul 71.01 Cercetare 
ştiinţifică. 
 
Autori: Domnul deputat PRM 
Doru Dumitru Palade. 

Fondul de 1,8 miliarde lei nu 
poate susţine un program sectorial 
de cercetare-dezvoltare. 

Pentru Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, ca minister economic, 
este absolut necesar a se asigura 
fonduri corespunzătoare pentru 
susţinerea programului sectorial 
de cercetare-dezvoltare-inovare. 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
prevăzută sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art.138 (5) din 
Constituţia României, republicată. 

202. Anexa nr.3/24/21 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

Se propune introducerea la 
capitolul 68.01 a unei fişe noi 
“Amenajarea şi consolidarea 
drumului judeţean E 184 între 
Ţara Chioarului şi Tg.Lăpuş, 
derivaţia spre Şomcuţa (2,7 km)” 
cu suma de 10.000.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuirea sumei alocate la 
Anexa 3/24/07 Capitolul 5001 
art.39.02 “Transferuri din bugetul 
local către bugetele locale pentru 
drumuri judeţene şi comunale” şi 

În perioada 1998-2000 s-a 
realizat infrastructura pentru acest 
drum. Şomcuţa reprezintă un 
centru comercial şi administrativ 
important (liceu, judecătorie, etc) 
pentru judeţul Maramureş. 

Dosarul privind documentaţia 
tehnică a fost depus la Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului la dl.secretar de stat 
Sergiu Sechelariu. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea amenajării şi 
consolidării drumurilor judeţene 
revine autoritaţilor publice 
judeţene. 
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din Anexa 3/24/04 “Transporturi 
şi comunicaţii”, subcapitolul 05 
“Drumuri şi poduri”. 
 
Autor: Domnul deputat PRM  
Acad.prof.univ.dr.Mircea Ifrim 
 
 

203. Anexa nr.3/24/25 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

Se propune reabilitarea 
infrastructurii în zonele turistice 
Borsec (2 mld.), Lacul Roşu (2 
mld.), Harghita Băi (2 mld.), 
precum şi drumul de acces la 
Peştera Mereşti (1 mld.), suma 
totală 7 miliarde lei. 
 
Sursă de finanţare: prin 
redistribuire din bugetul 
Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului 
 
Autori: Comisia economică a 
Senatului, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Istvan Antal – UDMR 
 
 

Îmbunătăţirea infrastructurii în 
zonele respective utilizate în mod 
deosebit pentru tratamente 
medicale precum şi ca obiective 
turistice importante. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sumele 
stabilite pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Tineretului au fost 
dimensionate de acest minister în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  

 

204. Anexa nr.3/24/25 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii „Apărări 
de maluri pe canalul Sulina”, cod 

Valoarea rămasă de executat la 
data de 31.12.2004 este de 
33.000.000 mii lei. 

 Alocat  numai 9% din necesar.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
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24.68.01.03.10.02 de la 
3.000.000 mii lei la 10.000.000 
mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sursa 
propusă, respectiv o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
nu poate fi cuantificată astfel încât 
să poată constitui sursă de 
finanţare. 

205. Anexa nr.3/24/25 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii „Canal 
navigabil Dunăre-Marea Neagră” 
– protecţie maluri, cod 
24.68.01.031004 de la 
50.000.000 mii lei la 200.000.000 
mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

Valoarea rămasă de executat la 
data de 31.12.2004 este de 
11.544.968.800 mii lei. 

Prin Legea bugetului pe anul 
2005 s-a alocat o suma infimă.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sursa 
propusă, respectiv o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
nu poate fi cuantificată astfel încât 
să poată constitui sursă de 
finanţare. 

206. Anexa nr.3/24/25 – Ministerul Se propune majorarea sumei Valoarea rămasă de executat la Se propune respingerea 
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Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii 
„Consolidare şi amanajare DN 67 
Drobeta Turnu Severin-Motru 
Km.8+500-31+000 pentru 
transportul cărbunelui”, cod 
24.68.01.051009 de la 
100.000.000 mii lei la 
150.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

data de 31.12.2004 este de 
324.144.854 mii lei. 

Termen de finalizare 2005, dar 
alocarea de fonduri prin Legea 
bugetului pe anul 2005 este 
decalată până în anul 2007.  

amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sursa 
propusă, respectiv o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
nu poate fi cuantificată astfel încât 
să poată constitui sursă de 
finanţare. 

207. Anexa nr.3/24/25 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii „Pasaj 
denivelat pe DN 59A Km 4+150 
la Timişoara”, cod 
24.68.01.051063 de la 
50.000.000 mii lei la 100.000.000 
mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18 

Valoarea rămasă de executat la 
data de 31.12.2004 este de 
173.338.271 mii lei. 

Termen de finalizare 2005, dar 
alocarea de fonduri prin Legea 
bugetului pe anul 2005 este 
decalată până în anul 2007.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sursa 
propusă, respectiv o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
nu poate fi cuantificată astfel încât 
să poată constitui sursă de 
finanţare. 
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Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

208. Anexa nr.3/24/25 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii „Pasaj 
denivelat pe DN 19 Km 108+746 
la Moftin”- Satu Mare, cod 
24.68.01.051075 de la 
25.000.000 mii lei la 50.000.000 
mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

Valoarea rămasă de executat la 
data de 31.12.2004 este de 
120.000.000 mii lei. 

Termen de finalizare 2005, dar 
alocarea de fonduri prin Legea 
bugetului pe anul 2005 este 
decalată până în anul 2007.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sursa 
propusă, respectiv o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
nu poate fi cuantificată astfel încât 
să poată constitui sursă de 
finanţare. 

209. Anexa nr.3/24/25 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii „Deviere 
DN 28A Km 19+500-22+900 la 
Blăgeşti”- Iaşi, cod 
24.68.01.051076 de la 
30.000.000 mii lei la 60.000.000 
mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 

Valoarea rămasă de executat la 
data de 31.12.2004 este de 
160.000.000 mii lei. 

Termen de finalizare 2005, dar 
alocarea de fonduri prin Legea 
bugetului pe anul 2005 este 
decalată până în anul 2007.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sursa 
propusă, respectiv o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
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colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

nu poate fi cuantificată astfel încât 
să poată constitui sursă de 
finanţare. 

210 Anexa nr.3/24/25 – Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului 

 
 
 

Se propune alocarea sumei de 10 
miliarde lei pentru dezvoltarea 
agro-turismului din judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Domnul deputat Adrian 
Gurzau - PD 
 

O treime din suprafaţa judeţului 
Cluj o reprezintă zona montană. 
Pentru dezvoltarea agro-
turismului din judeţul Cluj este 
necesară acordarea unor subvenţii 
întreprinzătorilor particulari. 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit porevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 

211. Anexa nr.3/25 – Ministerul  
Educaţiei şi  Cercetării 

 

Se propune majorarea 
cheltuielilor pentru învăţământ cu 
suma de 11.357,4 miliarde lei şi 
cheltuielile pentru tineret cu  
suma de 30 miliarde lei, după 
cum urmează: 
- la Cap. 7101, titlul 72, 
„Investiţii ale instituţiilor 
publice” cu suma de 26,5 
miliarde lei; 
- la Cap. 7101, titlul 70, 
„Cheltuieli de capital” cu suma 
de 150  miliarde lei; 

Se constată o subfinanţare 
cronică a învăţământului în pragul 
integrării României în Uniunea 
Europeană. Reforma şi 
modernizarea învăţământului  şi a 
cercetării ştiinţifice, presupun 
eforturi financiare substanţiale. 

 Fondurile bugetare alocate 
învăţământului şi activităţii de 
tineret sunt insuficiente şi 
solicitările pe capitole de 
cheltuieli sunt detaliate în 
amendamentele următoare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursele 
propuse nu sunt realiste, bugetele 
ordonatorilor principali de credite 
la care se propune diminuarea fiind 
dimensionate astfel încât să asigure 
funcţionarea corespunzătoare a 
acestora în concordanţă cu 
atribuţiile şi politicile în domeniu, 
iar Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se va utiliza potrivit prevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului României 
 
-  la Cap. 5000, titlul 20, 
„Cheltuieli materiale şi servicii” 
cu suma de 200.000.000 mii  lei; 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Autorităţii Naţionale de Control, 
de la Cap. 5000/7. 
- la Cap. 5001, titlul 70, 
„Cheltuiel de capital” cu suma de 
100.000.000 mii  lei; 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Justiţiei , de la Cap. 
5001/70 „Cheltuieli de capital” 
-  la Cap. 5001, titlul 02, 
„Cheltuiel de personal” cu suma 
de 2.000.000.000 mii  lei; 
-  
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, de la Cap. 5001/20 
 
- la Cap. 5001, titlul 02, 
„Cheltuiel de personal” cu suma 
de 50.000.000 mii  lei; 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, de la Cap. 5001/03 
(Anexa 3/19/08) – salarii de 
merit. 
 

nr.500/2002. 
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- la Cap.3803/01  cu suma de  
3.948.669.193 mii lei – finanţarea 
învăţământului superior şi 
cercetării ştiinţifice universitare. 
 
Sursa: din bugetul Ministerului 
Justiţiei de la Cod 117/01 alocate 
de la buget pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor din penitenciare la 
nivel european  
- la Cap.5701/14/01 deplasări, 
detaşări, transferuri în ţară  cu 
5.000.000 mii lei. 
 
 Sursa de finanţare: din bugetul 
Ministerului Justiţiei de la Cap. 
5001/007 cheltuieli cu salariile  
 
- la cap.5701/72 – investiţii ale 

instituţiilor publice cu 
50.000.000 mii lei.  

 
Sursa de finanţare: din bugetul 
Ministerului Justiţiei de la 
Cap.5101/72 – investiţii ale 
autorităţilor publice; 
 
- la cap. ,,Transferuri către 
bugetele locale pentru drepturile 
persoanelor cu handicap, din jud. 
Iaşi cu 2.000.000 mii lei 
 
Sursa: din bugetul Ministerului 
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Muncii şi al Solidarităţii Sociale 
de la cod 5001/cod 007 - ore 
suplimentare. 
 
- la Cap. 5700/40/02 – Burse 
majorarea cu 5.000.000 mii lei 
 
Sursa:  din bugetul SRI 
Cap.5001/38 
 
- Majorarea cu 1.000.000 mii lei a 
sumei de la cap.5701/72 
 
Sursa: din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului de la cap. 
5001/20 – Cheltuieli materiale şi 
servicii; 
 
- Majorarea cu 5.000.000 mii lei a 
sumei de la cap.7101/03 
 
Sursa: din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului de la cap. 
5001/40/33 – Proiecte de 
comunicare, informare publică şi 
promovare a imaginii României 
peste hotare; 
-  Majorarea cu 10.000.000 mii lei 
a sumei de la cap,7101/28 – 
reparaţii capitale. 
  
Sursa: din bugetul Cancelariei 
Primului-Ministru de la 
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cap.5001/40/80 – Alte sporuri şi 
de la Cap.5191/006; 
 
- Majorarea cu 50.000.000 mii lei 
a sumei de la cap.5001/70 – 
cheltuieli de capital, din care 
10.000.000 mii lei vor fi 
direcţionate la cap.57.01 
învăţământ cod 25.57.01.15 – 
anexa 3/25/25 – investiţii utilităţi 
şi lucrări de folosinţă generală pe 
platforma Învăţământului Tehnic 
Superior Iaşi.  
 
Sursa: din bugetul Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, de la cap.5001/35/01 
– subvenţii pentru investiţii 
publice ; 
 
 - Majorarea cu 500.000.000 mii 
lei a sumei de la Cap.5700/40/57 
– transferuri pentru finanţarea de 
bază a învăţământului superior. 
 
Sursa: din bugetul Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului de la Cap.6301/72 – 
investiţii ale instituţiilor publice; 
 
- Majorarea cu 500.000.000 mii 
lei a sumei de la Cap.5700/70 – 
cheltuieli de capital. 
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 Sursa: din bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor de la 
Cap.5001/38; 
 
- Majorarea cu 400.000.000 mii 
lei a sumei de la Cap.5001/40-02 
Burse. 
 
Sursa:  din bugetul Ministerului 
Finanţelor, de la Cap.5001/38; 
 
- Majorarea cu 500.000.000 mii 
lei a sumei  de la 
Cap.5701/35/01. 
 
Sursa:  din bugetul Cancelariei 
Primului Ministru de la 
Cap.5700/35/04 – subvenţii de la 
bugetul de stat pentru instituţii; 
 
- Majorarea cu 500.000.000 mii 
lei a sumei  de la Cap.6001/01 – 
cheltuieli curente. 
 
Sursa:  din bugetul Cancelariei 
Primului Ministru de la 
Cap.6901/02; 
 
- Majorarea cu 500.000.000 mii 
lei a sumei  de la Cap.5700/02 – 
Cheltuieli de personal. 
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Sursa:   din bugetul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale de la 
Cap.6701/25 – servicii publice şi 
descentralizate; 
 
- Majorarea cu 500.000.000 mii 
lei a sumei  de la Cap.6001/40/03 
– Alocaţii şi alte ajutoare pentru 
copii. 
 
Sursa:  din bugetul Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei de la Cap.5700/01 
Cheltuieli curente; 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 

212. Anexa 3/25/25 – Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării  

 

Se propune următoarea formulare 
la Cap.57.01 – Învăţământ, fişa 
obiectivului „Centru Internaţional 
de Biodinamică (CIB) Bucureşti, 
Cod 25.57.01.78 lit. D: 
1. Total surse de finanţare  
19.000.000                     
  1.1 Surse proprii  
1.000.000 
  1.4 Buget de stat  
18.000.000 
 

Acest obiectiv se realizează 
conform acordului încheiat între 
România şi UNESCO, ratificat 
prin Legea 110/2001, finanţarea 
construcţiei demarând în 2003. 
Conform acordului încheiat 
pentru acest centru trebuia 
asigurat la ordin conform 
studiului de fezabilitate efectuat şi 
a proiectului de construcţie 
realizat pe această bază, aprobate 
de M.E.C. Este evident că 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sumele 
stabilite pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
au fost dimensionate de acest 
minister în concordanţă cu 
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Surse de finanţare: Prin 
redistribuire de la alte obiective 
sau programe ale M.E.C sau din 
fondul de rezervă al Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat Antonescu 
Nicolae Napoleon – PSD 
 

lucrările la C.I.B. sunt foarte mult 
întârziate faţă de obligaţiile 
asumate şi trebuie finalizat cât 
mai urgent. În această situaţie 
trebuie asigurată în anul 2005 o 
finanţare corespunzătoare de la 
Bugetul de stat pentru a se asigura 
finalizarea acestui obiectiv cel 
mai târziu în anul 2006. 

 

atribuţiile şi politica sa în domeniu.  
 

213. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării  

 

Se propune suplimentarea 
bugetului ministerului cu suma 
de 250 miliarde lei de la bugetul 
de stat, astfel: 
 
«Total program…1.351.324.346 
mii lei 
Buget de stat ……310.561.746 
mii lei***) 
 
***) va avea următorul cuprins: 
Se adaugă suma de 250 miliarde 
lei care se va utiliza atât pentru 
obiectivele de investiţii în 
continuare, consolidări şi 
reabilitări imobile şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar, 
pe bază de hotărâri de Guvern, 
cât şi pentru consolidări şi 

Suplimentarea propusă vine în 
sprijinul finalizării construcţiei 
unor unităţi şcolare, a finalizării 
unor lucrări de consolidări şi 
reparaţii capitale la unităţi de 
învăţământ universitar, ca fonduri 
de completare ale bugetelor 
autorităţilor administraţiei locale. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
se regăseşte în Anexa nr.1 – 
Amendamente admise, la nr. crt. 
49. 
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reabilitări imobile şi laboratoare 
din învăţământul universitar şi 
din alte unităţi a căror finanţare 
se asigură de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării». 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
domnii Asztalos Ferenc, Winkler 
Iuliu-Grupul Parlamentar UDMR 
 

214. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării  

 

Se propune alocarea sumei de 
13,7 miliarde lei pentru investiţia 
,,Campus universitar al 
Universităţii Valachia,, 
Târgovişte, Cap.57.01 
Cod.25.57.01.29 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat Ionescu Marian 
Costel – P.R.M. 
 

Pentru continuarea investiţiei şi 
stoparea degradării acestei 
investiţii începută cu cca.8 ani în 
urmă. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
se regăseşte în Anexa nr.1 – 
Amendamente admise, la nr. crt. 
50. 
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215. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării  

 

Se propune majorarea sumelor 
prevăzute la Cap.5701 – titlurile 
24-29 cu 1.000.000.000 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor  
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit porevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 

216. Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării  

 

Se propune alocarea a 80 miliarde 
lei în vederea finalizării lucrărilor 
la stadionul municipal ,,Ion 
Moina,, din Cluj-Napoca.  
 
Sursa de finanţare: Capitolul 7501 
– cheltuieli din fonduri la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat Dan Brudaşcu – 
P.R.M 

Lucrările au fost începute în luna 
mai a.c., dar nu s-au asigurat 
sursele de finanţare în raport cu 
situaţia reală a acestui obiectiv. 

Conducerea filialei Cluj a PSD 
şi fostul candidat al PSD la 
funcţia de primar al municipiului 
Cluj-Napoca au dat asigurări că 
vor asigura absolut toate fondurile 
necesare pentru finalizarea 
lucrărilor încă în cursul acestui an.

Realizarea acestui obiectiv este 
impusă de faptul că mişcarea 
sportivă clujeană nu dispune de 
un teren adecvat realizării unor 
performanţe. În plus, echipele de 
fotbal CFR Cluj (A) şi 
Universitatea Cluj (B) nu au un 
teren potrivit pentru organizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
obiectivul de investiţii nu se 
găseşte în sfera de finanţare a 
Ministerului Educaţiei şi Cercatării. 
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meciurilor de campionat. 
217. Anexa 3/25 – Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării  
 

Se propune alocarea sumei de 5 
miliarde lei pentru finalizarea 
lucrărilor de construire la Şcoala 
Generală din Huedin.  
Sursa de finanţare: Propunem ca 
suma menţionată să fie finanţată 
din capitolul 7501 – cheltuieli din 
fonduri la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat Dan Brudaşcu – 
P.R.M 

În prezent, populaţia şcolară din 
acest oraş nu beneficiază de 
spaţii corespunzătoare, noua 
şcoală generală, deşi programată 
să-şi înceapă activitatea 
educaţională încă din 2001, nu a 
putut face acest lucru ca urmare 
a lipsei de fonduri necesare 
acestei construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
obiectivul de investiţii în cauză se 
finanţează din bugetul local. 

218. Anexa 3/25/25 – Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării  

 

Se propune, la Anexa nr.3/25/25,  
Capitolul 57.01 – Învăţământ, 
Cod 25.57.01.49, Fişa Sediul 
Inspectoratului şcolar şi Casa 
Corpului Didactic Deva, litera D, 
următoarea formulare: 
 
Propuneri 2005 
 
1. Total surse de finanţare
 8.000.000…,  din care: 
1.4. Buget de stat  
 8.000.000… 
 
 

Pentru ca acest obiectiv să fie 
finalizat cât mai rapid, date fiind 
necesităţile corpului didactic. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
se regăseşte în Anexa nr.1 – 
Amendamente admise, la nr. crt. 
52. 
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Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
domnul  deputat Gheorghe Barbu 
– P.D. 
 

219. Anexa 3/25/25 – Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării  

 

Se propune, la Anexa nr.3/25/25, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
Capitolul 57.01 – Învăţământ, 
Cod 25.57.01.37, Fişa Cămin 
Studenţesc şi Cantina la 
Facultatea de Inginerie 
Hunedoara, litera D, propunem 
următoarea formulare: 
 
Propunere 2005 
 
1. Total surse de finanţare
 10.000.000…, din care: 
   ….. 
 1.4. Buget de stat  7.594.000… 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat Gheorghe Barbu 
– P.D.  
  

Pentru ca aceste obiective să fie 
finalizate cât mai rapid, date fiind 
necesităţile de cazare pentru 
studenţi. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi  nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, nu se pot 
aproba cheltuieli fără stabilirea 
sursei de finanţare. 
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220. Anexa 3/25/25 – Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării  

 

Se propune, la Anexa nr.3/25/25, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
Capitolul 57.01 – Învăţământ, 
Cod 25.57.01.50, Fişa spaţii 
Cazare şi Sala Gimnastică la 
Club Şcolar Sportiv Cetate Deva, 
litera D, propunem următoarea 
formulare: 
 
Propunere 2005 
 
1. Total surse de finanţare
 10.000.000…, din care: 
1.4. Buget de stat 10.000.000 
 
  
Autori:  Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat Gheorghe Barbu 
– P.D. şi domnul deputat Stefan 
Păşcuţ - PRM 
 

Pentru ca aceste obiective să fie 
finalizate cât mai rapid, date fiind 
necesităţile de cazare şi pregătire 
pentru sportivii Clubului Şcolar. 

 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
se regăseşte în Anexa nr.1 – 
Amendamente admise, la nr. crt. 
51. 

221. Anexa 3/25/25 – Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării  

 

Se propune, la Anexa nr.3/25/25,   
 Capitolul 57 01 Învăţământ,  
Cod 23.57.01.66,     Obiectiv de 
investiţii „Sediu Inspectorat 
Şcolar al Judeţului    Bistriţa-
Năsăud”: 
     C.7 Valoarea rămasă de 
finalizat (în mii lei) la data de 

Este necesară suplimentarea cu 
1.500.000.000 lei pentru ca 
obiectivul să fie finalizat până în 
2007 odată cu integrarea 
României în Uniunea Europeană. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât responsa-
bilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine, potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite, iar sumele 
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31.12.2004 eşalonată astfel: 
2005 2.000.000 mii lei 
 
Sursă Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Domnul deputat Emil Rus 
– P.R.M. 
 
 
 

stabilite pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
au fost dimensionate de acest 
minister în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în domeniu.  

 

222. Anexa nr.3/25/25 – Ministerul  
Educaţiei şi  Cercetării  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii „Sediu 
inspectoratului şcolar şi Casa 
corpului didactic Deva” , cod 
25.57.01.49  de la 500.000 mii lei 
la 10.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

Valoarea rămasă de finanţat la 
data de 31.12.2004 este de 
25.356.000 mii lei şi deşi 
termenul de terminare a 
obiectivului era anul 2007, 
alocările de la bugetul de stat sunt 
împinse în anul 2007 şi anul 2008. 

Suma alocată pentru anul 2005 
este de 11 ori mai mică decât cea 
prevăzută pentru anul 2006 şi de 
20 de ori mai mică decât cea din 
2007 şi respectiv 2008.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
se regăseşte în Anexa nr.1 – 
Amendamente admise, la nr. crt. 
52. 

223. Anexa nr.3/25/25 – Ministerul  
Educaţiei şi  Cercetării  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii „Sediu 
inspectoratului şcolar şi Casa 

Pentru ca acest obiectiv să fie 
finalizat cât mai rapid date fiind 
necesităţile corpului didactic. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
se regăseşte în Anexa nr.1 – 
Amendamente admise, la nr. crt. 
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corpului didactic Deva” , cod 
25.57.01.49  de la 500.000 mii lei 
la 8.000.000 mii lei. 
 
Autor: Domnul deputat Gheorghe 
Barbu– Grup parlamentar PD 
 

52. 

224. Anexa nr.3/25/25 – Ministerul  
Educaţiei şi  Cercetării  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii „Bazin de 
înot acoperit şi spatii de cazare la 
clubul sportiv şcolar Tg.Mureş-
Filiala Ungheni”, cod 
25.57.01.51  de la 400.000 mii lei 
la 2.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18 
 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

Suma alocată este total 
insuficientă, iar decalarea alocării 
sumelor necesare în anul 2007 
când se prevede o sumă de 17 ori 
mai mare decât cea prevăzută în 
anul 2005 este neproductivă. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar sursa propusă, respectiv o mai 
bună colectare a impozitelor şi 
taxelor nu poate fi cuantificată 
astfel încât să poată constitui sursă 
de finanţare 

225. Anexa nr.3/25/25 – Ministerul  
Educaţiei şi  Cercetării  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii „Spaţii 
pentru practica şcolară la grup 
şcolar agricol Tg. Neamţ”, cod 
25.57.01.52  de la 500.000 mii lei 

Deşi susţinerea învăţământului 
de specialitate şi mai ales cel 
agricol este foarte importantă, 
suma alocată este total 
insuficientă, iar decalarea alocării 
sumelor necesare până în anul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
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la 2.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18 
 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

2007 când se prevede o sumă de 
10 ori mai mare decât cea 
prevăzută în anul 2005 este 
neproductivă.   

finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar sursa propusă, respectiv o mai 
bună colectare a impozitelor şi 
taxelor nu poate fi cuantificată 
astfel încât să poată constitui sursă 
de finanţare 

226. Anexa nr.3/25/25 – Ministerul  
Educaţiei şi  Cercetării  

Se propune alocarea din bugetul 
de stat la obiectivul de investiţii 
„Extindere spaţii de învăţământ 
la Universitatea din Bacău”, cod 
25.57.01.65  a sumei de 
10.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18 
 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

Având în vedere importanţa 
învăţământului pentru formarea 
specialiştilor, este necesar ca 
alocaţiile de la bugetul de stat să 
nu fie întrerupte nici în anii 2005 
şi 2006, aşa ca în anul 2004. 

Alocarea pentru anul 2005 
trebuie să fie cel puţin egală cu 
cea din anul 2003.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar sursa propusă, respectiv o mai 
bună colectare a impozitelor şi 
taxelor nu poate fi cuantificată 
astfel încât să poată constitui sursă 
de finanţare. 

227. Anexa nr.3/25/25 – Ministerul  
Educaţiei şi  Cercetării  

Se propune alocarea din bugetul 
de stat la obiectivul de investiţii 
„Extindere spaţii de învăţământ 

Având în vedere importanţa 
învăţământului pentru formarea 
specialiştilor, este necesar ca 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
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la Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava”, cod 
25.57.01.67  a sumei de 
8.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 
art.18 
 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

alocaţiile de la bugetul de stat să 
nu fie întrerupte nici în anii 2005 
şi 2006, aşa ca în anul 2004. 

Alocarea pentru anul 2005 
trebuie să fie cel puţin egală cu 
cea din anul 2003.  

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar sursa propusă, respectiv o mai 
bună colectare a impozitelor şi 
taxelor nu poate fi cuantificată 
astfel încât să poată constitui sursă 
de finanţare. 

228. Anexa nr.3/25/25 – Ministerul  
Educaţiei şi  Cercetării  

Se propune introducerea  
obiectivului de investiţii „Şcoală 
cu 24 săli de clasă în municipiul 
Brăila” , cu suma de 20 miliarde  
lei. 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autor: Domnul senator Ionel 
Alexandru –PRM. 
 

Suma este necesară pentru ca 
acest obiectiv să fie finalizat.   

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit porevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 

229. Anexa nr.3/25/25 – Ministerul  
Educaţiei şi  Cercetării  

Se propune introducerea  
obiectivului de investiţii „Liceul 
din oraşul Ianca, judeţul Brăila” , 

Suma este necesară pentru ca 
acest obiectiv să fie finalizat.   

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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cu suma de 10 miliarde  lei. 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autor: Domnul senator Ionel 
Alexandru –PRM. 
 

Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit porevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 

230. Anexa nr.3/26 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 12.491.140 
mii lei pentru realizarea 
programelor naţionale prioritare 
ale Societăţii Naţionale de Cruce 
Roşie din România astfel: 
- Cap.1: Menţinerea calităţii 
Crucii Roşii Române de membru 
al Mişcării Internaţionale de 
Cruce Roşie şi Semilună Roşie 
(Federaţia Internaţională a 
Societăţilor de Cruce Roşie şi 
Semilună Roşie şi Comitetul 
Internaţional al Crucii Roşii) – 
1.390.710 mii lei; 
- Cap.2: Programul de pregătire 
pentru intervenţii în caz de 
dezastre şi acordare a primului 
ajutor – 8.261.630 mii lei; 
- Cap.3 – Programul de educaţie 
pentru sănătate în mediul rural – 
948.000 mii lei; 
- Cap.4 – Organizarea şi 

Pentru a lua în considerare 
obligaţiile asumate de statul 
român prin ratificarea 
Convenţiilor de la Geneva din 
1949 şi a Protocoalelor Adiţionale 
ale acestora, precum şi calitatea 
Crucii Roşii Române de membru 
al Federaţiei Internaţionale a 
Societăţilor de Cruce Roşie şi 
Semilună Roşie, recunoscută de 
Comitetul Internaţional al Crucii 
Roşii, cu obligaţii de participare la 
finanţarea programelor umanitare 
la nivel mondial. 

Reamintim importanţa 
programelor umanitare ale Crucii 
Roşii Române, organizaţie 
auxiliară a autorităţilor publice în 
domeniul umanitar, precum şi 
obligaţiile care îi revin în temeiul 
altor acte normative (Legea 
45/1994 a apărării naţionale, 
Legea 46/1996 privind pregătirea 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
se regăseşte în Anexa nr.1 – 
Amendamente admise, la nr. crt. 
16. 
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desfăşurarea concursului de 
sănătate şi prim ajutor „Sanitarii 
Pricepuţi” – 488.800 mii lei; 
- Cap.5 – Cheltuieli de 
funcţionare şi administrare 
proprii: 1.402.200 mii lei. 
 
Autor: Domnul senator PSD 
Florin Hriţcu. 

populaţiei pentru apărare, Legea 
106/1996 a protecţiei civile etc.) 

231. Anexa nr.3/26 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea sumei 
la cap.5000-Total general de la 
17.975 miliarde lei la 19.070 
miliarde lei . 
 
Sursă de finanţare: de la bugetul 
de stat , cap. 58.01 „Sănătate” 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor 
 

Această suplimentare este 
necesară pentru îndeplinirea 
obiectivelor, activităţilor şi a 
indicatorilor prevăzuţi în 
programele de sănătate pe anul 
2005 şi pentru continuarea 
reformei sanitare. Suma solicitată 
s-a calculat având în vedere o rată 
medie prognozată a inflaţiei pe 
2005 de 7 % . 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
propusă de 17.975,0 miliarde lei 
pentru bugetul Ministerului 
Sănătăţii reprezintă o creştere cu 
19% faţă de bugetul iniţial pe anul 
2004 , în sumă de 14.991 miliarde 
lei, şi, respectiv, cu 18,8  % faţă de 
programul actualizat, în condiţiile 
unei rate medii prognozate a 
inflaţiei pe anul 2005 de 7% . 

De asemenea, nu este precizată 
o sursă concretă de finanţare a 
plusului de cheltuieli. 

232. Anexa nr.3/26/02 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea sumei 
la cap.5001- Buget de stat de la 
13.345 miliarde lei la 13.468 
miliarde lei . 
 
 
Sursă de finanţare: de la bugetul 
de stat , cap. 58.01 „Sănătate” 
 

Bugetul Ministerului Sănătăţii  
(17.975 miliarde lei) este 
constituit din sume alocate de la 
bugetul de stat (13.345 miliarde 
lei), credite externe de 3.318 
miliarde lei, venituri proprii (428 
miliarde lei) şi fonduri externe 
nerambursabile în sumă de 884 
miliarde lei. Suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma 
prevăzută în bugetul de stat pe anul 
2005,  fără  rambursări de credite, 
plăţi de dobânzi şi comisioane la 
credite externe, este  de 8.883 
miliarde lei, în timp ce în anul 2004 
suma corespunzătoare este de 
6.235 miliarde lei, reprezentând o 
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Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor 
 

propusă, de 123 miliarde lei, 
asigură  derularea, cu prioritate, a 
celor patru programe de sănătate 
care, în anul 2005, reprezintă 100 
% din fondurile alocate de la 
bugetul de stat şi finanţate de la 
Cap.5801 “Sănătate” şi care 
însumează 13.469 miliarde lei, în 
creştere cu 10 % faţă de anul 
2004. Menţionăm că, din această 
sumă, 4.462 miliarde lei 
reprezintă rambursări de credite, 
dobânzi şi comisioane la credite 
externe. Rezultă că suma reală 
alocată de la bugetul de stat  este 
de 8.883 miliarde lei, respectiv 
66% din suma propusă pentru 
anul 2005. 

creştere cu 42,5 %; 
Ponderea acestor cheltuieli în total 
creşte de la 59% în 2004 la 66% în 
2005. 
De asemenea, nu este precizată o 
sursă concretă de finanţare. 

 

233. Anexa nr.3/26/02 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea sumei 
la cap.5801 „Sănătate”, tilul 70 
„Cheltuieli de capital”- de la 
1.057..903.584 mii lei la 
1.058.414.584 mii  lei , respectiv  
511.000 mii lei. 
 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate 
pentru secţia de boli infecţioase şi 
secţia TBC ale Spitalului judeţean 
Miercurea Ciuc. Este necesară o 
nouă clădire în care să 
funcţioneze cele 2 secţii întrucât, 
în prezent, acestea funcţionează 
într-o clădire revendicată de foştii 
proprietari. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar   Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2005 se 
va utiliza pentru finanţarea  unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Kedves Imre – Grup parlamentar 
UDMR. 
 

 

234. Anexa nr.3/26/04 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea sumei 
la cap.5014- Credite externe de la 
3.318,0 miliarde lei la 5.601 
miliarde lei . 
 
 
Sursă de finanţare: de la bugetul 
de stat , cap. 50.14 „Credite 
externe” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fără suplimentarea cerută nu se 
pot derula contractele şi nu se pot 
efectua plăţile pentru aparatura 
achiziţionată şi pusă în funcţiune. 
Contractele de achiziţii din credite 
externe s-au derulat cu garanţii 
guvernamentale iar neonorarea la 
timp a termenilor contractuali care 
se desfăşoară pe mai mulţi ani, 
conform înţelegerii iniţiale între 
furnizorii externi şi Ministerul 
Sănătăţii, duce la blocarea 
derulării acestora, degradarea 
aparaturii medicale achiziţionate, 
precum şi scăderea credibilităţii 
statului pe plan extern. 

Eventuala renegociere a acestor 
contracte cu partenerii externi 
pentru reeşalonarea plăţilor 
presupune cheltuieli suplimentare 
reprezentând penalităţi şi 
comisioane pentru întârzieri. 
Ministerul Finanţelor Publice  a 
sugerat, eronat, Ministerului 
Sănătăţii fie să renunţe la unele 
contracte, fie să renunţe la 
semnarea celor care necesită 
renegociere ceea ce ar duce la 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
prevăzută sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art.138 (5) din 
Constituţia României, republicată 
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Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor 
 

degradarea imaginii României şi 
la privarea populaţiei de accesul 
la servicii medicale şi aparatura 
de înaltă performanţă. Menţionăm 
că, marea majoritate a 
contractelor externe în derulare, 
sunt încheiate în termeni 
comerciali foarte fermi, care nu 
pot fi modificaţi unilateral. 

235. Anexa nr.3/26/07 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea sumei 
la Partea a III-a „Cheltuieli social 
culturale„, titlul „Subvenţii”, 
alineat 01 „Subvenţii de la buget 
pentru instituţii publice de la 
73.190.000 mii lei la 91.190.000 
mii lei,   respectiv cu 18.000.000 
mii lei. 
 
 
Sursă de finanţare: prin 
suplimentarea bugetului 
Ministerului  Sănătăţii cu suma 
de 18.000.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor  şi Ministerul 
Sănătăţii.  
  

În conformitate cu art.22-24 din 
Legea nr.264/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Medicale, 
finantarea acesteia se asigură de la 
bugetul de stat prin bugetul  
Ministerului  Sănătăţii. 
Menţionăm că bugetul acestei 
instituţii a fost omis din  bugetul  
Ministerului  Sănătăţii şi fără 
această sumă,  Academia de 
Ştiinţe Medicale nu îşi poate 
desfăşura activitatea în anul 2005. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare. 

Cheltuielile pentru funcţionarea 
Academiei de Ştinţe Medicale se 
regsc în bugetul Ministerului 
Sănătăţii la titlurile de cheltuieli 
aferente instituţiilor finanţate 
integral de la bugetul de stat, 
ordonatorul principal de credite 
nefacănd nici o propunere în sensul 
finanţării prin subvenţii de la 
bugetul de stat. 
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236. Anexa nr.3/26/09 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune majorarea salariului 
mediu de bază, după cum 
urmează: 
-pentru medic primar de la 
10.225.000 lei la 20.500.000 lei , 
respectiv cu 10.225.000 lei;  
- pentru medic specialist de la 
7.328.000 lei la 15.500.000 lei , 
respectiv cu 8.272.000 lei;  
- pentru medic rezident de la 
6.773.000 lei la 12.500.000 lei , 
respectiv cu 5.727.000 lei;  
 
 
Sursă de finanţare: bugetul de stat 
şi o mai bună colectare a sumelor 
la bugetul Fondului unic de 
asigurări sociale de sănătate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorile salariului mediu 
prevăzute în proiectul de lege a 
bugetului pe 2004 sunt 
inacceptabile deoarece nu reflectă 
importanţa şi impactul social al 
activităţii desfăşurate de medici. 
Pe de altă parte, salariile sunt 
inadmisibil de mici în comparaţie 
cu alte sectoare bugetare cu 
funcţii echivalente. Astfel, dacă 
facem o analiză comparativă a 
salariilor minim – maxim în 
sectorul bugetar, rezultă 
următoarele: justiţia are un 
coeficient minim de 1 şi maxim 
de 7,83; medicina minim 1 - 
maxim 2,83; învăţământul 
universitar minim 0,83 şi maxim 
2,26. Dacă ne raportăm la alte ţări 
: SUA: justiţie minim 1 - maxim 
2,16, învăţământ universitar 
minim 1 - maxim 2,1 , medicină  
minim 1,07 - maxim 7,71; 
Austria: justiţie minim 1 şi maxim 
3,06, medicină minim 0,85 şi 
maxim 1,88, învăţământ minim  
0,87 şi maxim 2,84. 

Totodată, salarizarea sectorului 
bugetar trebuie să pornească de la 
stabilirea funcţiilor echivalente 
minime şi maxime  în toate 
domeniile sectorului bugetar, 
astfel încât acestora să li se 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât bugetul, 
în cazul cheltuielilor de personal, a 
fost fundamentat pe baza salariilor 
stabilite prin legislaţia în vigoare. 
Pentru anul 2005 creşterile salariale 
urmează a fi stabilite prin lege  şi, 
influenţele financiare ce vor rezulta  
din aplicarea acestor creşteri, vor fi 
repartizate pe ordonatorii principali 
de credite, majorându-se 
corespunzător bugetul acestora.  
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Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor 
 

atribuie un salariu de bază 
aproximativ egal. Aşadar, 
funcţiile maxime echivalente 
pentru diverse sectoare bugetare 
ar putea fi: profesor universitar, 
medic primar, cercetător ştiinţific 
gr.I, judecător Curtea de Apel, 
general de armată şi altele. 

237. Anexa nr.3/26/22 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
sumelor la: 
 
-  Program de prevenire şi control 
a  bolilor netransmisibile ( 81 ) de 
la 311 miliarde lei la 411 
miliarde lei, respectiv cu 100 
miliarde lei; 
- Program comunitar de sănătate 
publică ( 85 ) de la 1.487 
miliarde lei la 1.517 miliarde lei, 
respectiv cu 30 miliarde lei; 
- Program de sănătate a copilului 
şi familiei ( 87 ) de la 827 
miliarde lei la 867 miliarde lei, 
respectiv cu 40 miliarde lei. 
 
 
Sursă de finanţare: de la bugetul 
de stat, cap.58.01 „Sănătate”  
 
 
 
 

Programul de prevenire şi 
control al bolilor netransmisibile 
are ca obiective cunoaşterea 
factorilor determinanţi ai bolilor 
netransmisibile, diagnosticarea 
precoce şi monitorizarea acestor 
boli. 

Fondurile bugetare necesare în 
anul 2005 pentru finanţarea 
acestui program sunt în sumă de 
411 miliarde lei, în creştere cu 5,7 
% faţă de anul curent. Creşterea 
provine  din necesitatea realizării 
unor măsuri care se regăsesc în 
Programul Economic de 
Preaderare – Cap.”Politica în 
domeniul sănătăţii”, Documentul 
de poziţie – Cap.13 pct.10 
“Sănătate publică” . 

Programul comunitar de sănătate 
publică în care sunt cuprinse 
acţiunile necesare pentru 
prevenirea şi monitorizarea 
factorilor de risc pentru sănătatea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
repartizarea sumelor pe cele 4 
programe de sănătate publică s-a 
făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de 
credite, iar  o eventuală 
modificare a sumelor  între 
programe se poate face cu 
acordul acestuia   
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populaţiei şi prevenirea, 
supravegherea şi controlul 
epidemiologic al bolilor 
transmisibile cu impact major 
asupra stării de sănătate şi anume: 
bolile cu transmitere sexuală, 
tuberculoză, HIV/SIDA . 

Rezultatele aşteptate se referă la 
scăderea morbidităţii specifice 
prin boli transmisibile, acoperirea 
vaccinală în proporţie de 96 %, 
asigurarea necesarului de sânge şi 
produse din sânge în procent de 
minimum 60 % din cerere, 
monitorizarea efectelor factorilor 
de risc pentru sănătate, alinierea 
legislaţiei în domeniu la 
reglementările comunitare. 

Programul de sănătate a femeii 
şi copilului are ca scop reducerea 
morbidităţii şi mortalităţii 
infantile şi materne prin abordarea 
principalelor  probleme de 
sănătate ale femeii şi copilului 
precum şi a serviciilor de 
planificare familială. În acest 
sens, ca măsuri prioritare se 
propun: dezvoltarea strategiei 
naţionale în domeniul sănătăţii 
femeii şi copilului prin : 
planificare familială, securizarea 
avorturilor, maternitatea fără risc, 
aistenţa pre şi post natală, 
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Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor 
 

sănătatea copilului, sănătatea 
reproductivă şi sexuală a 
populaţiei, introducerea asistenţei 
medicale comunitare; alinierea la 
standardele europene în domeniu. 

 

238. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune majorarea la 
obiectivul de investiţii cu 
denumirea „Spitalul Sf. 
Pantelimon din Brăila” cu suma 
de 10,0 miliarde  lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM. 
 

Suma este necesară pentru 
susţinerea parţială a lucrărilor de 
consolidare, reabilitare şi 
modificare de structuri, circuite şi 
a sistemului de informatizare.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar   Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2005 se 
va utiliza pentru finanţarea  unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 
239. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  

Sănătăţii 
Se propune majorarea la 
obiectivul de investiţii cu 
denumirea „Spitalul de copii din 
Brăila” cu suma de 5,0 miliarde  
lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Suma este necesară pentru 
susţinerea parţială a lucrărilor de 
consolidare, reabilitare şi 
modificare de structuri, circuite şi 
a sistemului de informatizare.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar   Fondul de rezervă bugetară la 
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Autor: domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM. 
 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2005 se 
va utiliza pentru finanţarea  unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

240. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune introducerea  
obiectivului de investiţii cu 
denumirea „Finalizarea lucrărilor 
la Blocul materno-infantil din 
Municipiul Drobeta Turnu-
Severin – judeţul Mehedinţi” cu 
suma de 10,0 miliarde  lei.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deptat 
Mihai Stănişoară- Grup 
parlamentar PD. 
 

Blocul materno-infantil este o 
necesitate pentru Municipiul 
Drobeta Turnu-Severin, lucrările 
se află într-o fază incipientă, iar 
nefinalizarea lucrărilor într-un 
timp relativ scurt ar duce la 
degradarea totală a construcţiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar   Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2005 se 
va utiliza pentru finanţarea  unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

241. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune introducerea  
obiectivului de investiţii cu 
denumirea „Crematoriu Spital 
comunal Bălţeşti, Prahova”cu 
suma de 1.000.000 mii lei.  

Pentru reluarea investiţiei Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
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Sursa de finanţare: venituri din 
privatizare. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnii deputaţi 
dr.Ion Luchian -Grupul 
Parlamentar PNL, dr.Liviu 
Dragoş -Grupul Parlamentar al 
PNL, Eugen Nicolaescu -Grupul 
Parlamentar al PNL, Nini 
Săpunaru-Grupul Parlamentar al 
PNL .  
 
 

potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar veniturile din privatizare nu 
sunt venituri ale bugetului de stat. 

 

242. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune introducerea  unui 
nou obiectiv de investiţii cu 
denumirea „Spital Sinaia” cu 
suma de 20.000.000 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: venituri din 
privatizare. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnii deputaţi 
dr.Ion Luchian -Grupul 
Parlamentar PNL, dr.Liviu 

Pentru reluarea investiţiei Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar veniturile din privatizare nu 
sunt venituri ale bugetului de stat. 
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Dragoş -Grupul Parlamentar al 
PNL, Eugen Nicolaescu -Grupul 
Parlamentar al PNL, Nini 
Săpunaru-Grupul Parlamentar al 
PNL .  
 
 

243. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune majorarea sumei 
alocate pentru  obiectivul de 
investiţii «Introducere gaze 
naturale la centrala termică 
pentru încălzirea obiectivului 
„Depozit de stocare nr.2 
Gorneşti-Mureş”», cod 
26.58.01.11  de la 1.800.000 mii 
lei la 2.500.000 mii lei , respectiv 
cu 700.000 mii  lei.  
 
Sursa de finanţare: venituri din 
privatizare 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnii deputaţi 
dr.Ion Luchian -Grupul 
Parlamentar PNL, dr.Liviu 
Dragoş -Grupul Parlamentar al 
PNL, Eugen Nicolaescu -Grupul 
Parlamentar al PNL, Nini 
Săpunaru-Grupul Parlamentar al 
PNL .  

Pentru urgentarea lucrărilor de 
investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar veniturile din privatizare nu 
sunt venituri ale bugetului de stat. 
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244. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  

Sănătăţii 
Se propune diminuarea sumei 
alocate pentru  obiectivul de 
investiţii „d) cheltuieli de 
expertiză” cod 26.69.01.09  de la 
8.000.000 mii lei la 6.000.000 
mii lei , respectiv cu 2.000.000 
mii  lei.  
 
Sursa de finanţare: Suma de 
2.000.000 mii lei să fie 
redistribuită la Spitalul cu 250 de 
paturi şi dispensar policlinic cu 
600 de consultaţii/zi în 
municipiul Feteşti, Anexa 
3/26/25, cod 26.58.01.0036. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor.  
 

Fiind un capitol fără 
nominalizări, amendamentul 
propus nu afectează strategia 
generală a ministerului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
sumele stabilite pe destinaţiile din 
bugetul Ministerului Sănătăţii au 
fost dimensionate de acest minister 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  

 

245. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune introducerea  
obiectivului de investiţii cu 
denumirea „Modernizare 
dispensar medical comuna 
Isverna – judeţul Mehedinţi” cu 
suma de 5,0 miliarde  lei.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Dispensarul medical comuna 
Isverna – judeţul Mehedinţi  este 
total impropriu desfăşurării 
activităţii medicale. În condiţiile 
în care pe listele medicilor de 
familie figurează mii de pacienţi, 
atât din Isverna cât şi din 
localităţile învecinate, se impune 
reabilitarea acestui dispensar 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar   Fondul de rezervă bugetară la 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deptat 
Mihai Stănişoară- Grup 
parlamentar PD. 
 

medical.  dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2005 se 
va utiliza pentru finanţarea  unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

246. Anexa nr.3/26 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 4,0 
miliarde  lei pentru achiziţionarea 
de aparatură medicală pentru: 
- Secţia de Nefrologie-Dializă a 
Spitalului Judeţean Baia Mare ( 4 
aparate medicale pentru dializă în 
valoare totală de 2,4 miliarde lei); 
-  dotarea Spitalului Judeţean 
Baia Mare cu un aparat DEXA 
pentru determinarea cu exactitate 
a gradului de osteoporoză în 
valoare totală de 1,6 miliarde lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Doamna senator Maria 
Ciocan - PRM 
 

Secţia de Nefrologie-Dializă a 
Spitalului Judeţean Baia Mare 
efectuează dializă pentru 
populaţia judeţului Maramureş, 
numărul celor care sunt în 
programul de hemodializă cronică 
fiind de 120 persoane aparatele de 
dializă au un program de 4 
bolnavi a 4 ore pe bolnav în trei 
serii. 

Gradul foarte mare de poluare a 
mediului din zona oraşului Baia 
Mare face ca tot mai mulţi 
locuitori ai zonei să se 
îmbolnăvească de osteoporoză. 
Pentru că Spitalul Judeţean Baia 
Mare nu beneficiază de un aparat 
pentru determinarea cu exactitate 
a gradului de osteoporoză, 
populaţia este obligată să 
efectueze aceste investigaţii o data 
la 6 luni când poate fi adus 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar   Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2005 se 
va utiliza pentru finanţarea  unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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aparatul de la spitalele judeţene 
Cluj sau Tg. Mureş sau să meargă 
la spitalele din alte judeţe. 

247. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii „Construirea 
unui sediu pentru dispensarul 
medical din comuna Cojocna, 
judeţul Cluj” cu suma de 
5.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Adrian Gurzău-Grup parlamentar 
PD. 

 
 

Dispensarul medical din comuna 
Cojocna, judeţul Cluj 
funcţionează într-un spaţiu 
închiriat, impropriu desfăşurării 
activităţii medicale. În condiţiile 
în care pe listele medicilor de 
familie figurează peste 4.000 de 
pacienţi, atât din Cojocna cât şi 
din localităţile învecinate, se 
impune construirea unui sediu 
propriu pentru dispensarul 
medical. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar   Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2005 se 
va utiliza pentru finanţarea  unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

248. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii „Spitalul 
judeţean Sighetul Marmaţiei, 
judeţul Maramureş” cu suma de 
8.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Suma este necesară pentru 
reparaţii capitale şi amenajări 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar   Fondul de rezervă bugetară la 
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Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
prof. dr. Mircea Ifrim-Grup 
parlamentar PRM. 
 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2005 se 
va utiliza pentru finanţarea  unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

249. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii „Realizarea 
unui Spital clinic de urgenţă în 
Cluj Napoca” cu suma de 
150.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Dan Brudaşcu-Grup parlamentar 
PRM. 
 

Având în vedere că aici 
funcţionează o universitate de 
profil şi numeroase spitale şi 
clinici, corpul medical clujean 
deserveşte bolnavi din majoritatea 
judeţelor Transilvaniei, aici fiind 
transportate frecvent şi cazurile de 
urgenţă. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar   Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2005 se 
va utiliza pentru finanţarea  unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

250. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune majorarea sumei la  
obiectivul de investiţii „Centrală 
termică corp de legătură şi 
şarpantă la Spitalul Clujana”, cod 
26.58.01.0014, de la 6.000.000 

Pentru urgentarea lucrărilor de 
investiţii în vederea finalizării 
acestora în anul 2005. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
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mii lei la 15.000.000 mii lei , 
respectiv cu 9.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: venituri din 
privatizare. 

 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnii deputaţi 
dr.Ion Luchian -Grupul 
Parlamentar PNL, dr.Liviu 
Dragoş -Grupul Parlamentar al 
PNL, Anton Ionescu-Grupul 
Parlamentar al PNL, Eugen 
Nicolaescu -Grupul Parlamentar 
al PNL, Nini Săpunaru-Grupul 
Parlamentar al PNL   
 

potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar veniturile din privatizare nu 
sunt venituri ale bugetului de stat. 

 

251. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii „Spital 
Lupeni-Etapa I-a-Policlinica şi 
baza de diagnostic şi tratament”, 
cod 26.58.01.0033  de la 
8.000.000 mii lei la 25.000.000 
mii lei. 
 
Sursă de finanţare: o mai bună 
colectare a impozitelor şi taxelor 
şi eliminarea scutirilor de 
impozite şi taxe prevăzute la 

Valoarea rămasă de finanţat la 
31 12.2004 este de 79.955.390 mii 
lei, din care pentru anul 2005 este 
prevăzut numai 10% din necesarul 
de finanţat. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
se regăseşte în Anexa nr. 1 – 
Amendamente admise, la nr. crt.54. 
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art.18 
 
 
Autor: Domnul deputat Dan Radu 
Ruşanu – Grup parlamentar PNL 
 

252. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii „Spital 
Lupeni-Etapa I-a-Policlinica şi 
baza de diagnostic şi tratament”, 
cod 26.58.01.0033  de la 
8.000.000 mii lei la 15.000.000 
mii lei. 
 
 
 
Autor: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Gheorghe Barbu– Grup 
parlamentar PD 
 

Pentru ca acest obiectiv să fie 
finalizat cât mai rapid, date fiind 
necesităţile de diacnostic şi 
tratament din localitate.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
se regăseşte în Anexa nr. 1 – 
Amendamente admise, la nr. crt.54. 

 

253. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune majorarea sumei 
alocate la obiectivul de investiţii 
„Spital cu 250 de paturi şi 
dispensar policlinic cu 600 
consultaţii/zi în municipiul 
Feteşti”, cod 26.58.01.0036  de la 
5.000.000 mii lei la 7.000.000 

Pentru punerea în funcţiune 
parţială a spitalului. Conform 
bugetului pe anul 2003 investiţia 
avea termen de finalizare în 2006, 
iar pentru anul 2004 avea 
prevăzută suma de 17 miliarde lei 
din care s-au acordat doar 2,5 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
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mii lei, respectiv cu 2.000.000 
mii lei 
 
Sursă de finanţare: Anexa 
nr.3/26/25, cod 26.69.01.09 – 
Obiectivul de investiţii: d) 
cheltuieli de expertiză. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Dorel Bahrin– Grup parlamentar 
PSD 
 

miliarde lei. ordonatorului principal de credite, 
sumele stabilite pe destinaţiile din 
bugetul Ministerului Sănătăţii au 
fost dimensionate de acest minister 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu.  

 

254. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune majorarea sumei 
alocate la obiectivul de investiţii 
„Spital clinic de urgenţă Iaşi”, 
cod 26.58.01.0037  de la 
10.000.000 mii lei la 110.000.000 
mii lei, respectiv cu 100.000.000 
mii lei 
 
Sursă de finanţare: Prin transfer 
de la Cap.6901/01 – bugetul 
Cancelariei Primului Ministru. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 

Spitalul de urgenţă asigură 
asistenţa de urgenţă pe tot nordul 
Moldovei. De asemenea, se 
impune urgentarea lucrărilor 
pentru punerea în funcţiune în 
anul 2005. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar fondurile alocate prin proiectul 
de buget pe anul 2005 Cancelaria 
Primului Ministru, au fost 
dimensionate ca şi bugetele 
celorlalţi ordonatori principali de 
credite la strictul necesar. 
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Deputaţilor şi domnul deputat 
Anghel Stanciu– Grup 
parlamentar PRM 
 

255. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune majorarea sumei 
alocate la obiectivul de investiţii 
„Spital cu 150 paturi şi dispensar 
policlinic în oraşul Tg-Lăpuş, 
judeţul Maramureş”, cod 
26.58.01.0041  de la 5.000.000 
mii lei la 10.000.000 mii lei, 
respectiv cu 5.000.000 mii lei 
 
Sursă de finanţare: venituri din 
privatizări. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi  domnii deputaţi 
dr.Ion Luchian -Grupul 
Parlamentar PNL, dr.Liviu 
Dragoş -Grupul Parlamentar al 
PNL, Radu Stroe - Grupul 
Parlamentar al PNL, Eugen 
Nicolaescu -Grupul Parlamentar 
al PNL, Nini Săpunaru-Grupul 
Parlamentar al PNL   
 
 

Pentru urgentarea lucrărilor de 
investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar veniturile din privatizare nu 
sunt venituri ale bugetului de stat. 

256. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  Se propune suplimentarea Investiţia a fost începută în anul Se propune respingerea 
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Sănătăţii bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 100 miliarde lei, la 
capitolul 5801 „Sănătate”, pentru 
obiectivul de investiţii „Spitalul 
municipal Timişoara, cod 
26.58.01.0061 de la 1.874.059 
mii lei la 101.874. 059 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Va fi stabilită 
de Ministerul Sănătăţii 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PRM Ludovic Mardari 

1994 şi abandonată în 1997. 
Domnul ministru Ovidiu Brânzan 
a promis continuarea ei, începând 
cu anul 2004, sub forma unui 
parteneriat public privat, dar nu s-
a ţinut de cuvânt. Suma de 
1,874.059 miliarde lei, prevăzută 
în proiectul Legii bugetului de stat 
pe 2005, este prea mică pentru a 
recupera, într-un ritm 
corespunzător, ce nu s-a făcut în 
şapte ani. 

amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite şi  
nu se precizează sursa de finanţare, 
aşa cum se prevede la art. 138 
alin.(5) din Constituţia României, 
nu se pot aproba cheltuieli fără 
stabilirea sursei de finanţare. 

257. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea sumei 
la obiectivul de investiţii 
„Spitalul municipal Timişoara, 
cod 26.58.01.0061 de la 
1.874.059 mii lei la 6.874.059 
mii lei, respectiv cu 5.000.000 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: venituri din 
privatizare 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi  domnii deputaţi 

Pentru urgentarea lucrărilor de 
investiţii . 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar veniturile din privatizare nu 
sunt venituri ale bugetului de stat. 
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dr.Ion Luchian -Grupul 
Parlamentar PNL, dr.Liviu 
Dragoş -Grupul Parlamentar al 
PNL, Eugen Nicolaescu -Grupul 
Parlamentar al PNL, Nini 
Săpunaru-Grupul Parlamentar al 
PNL, Viorel Coifan - Grupul 
Parlamentar al PNL şi Vasile 
Dănilă- Grupul Parlamentar al 
PNL. 
 

258. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune majorarea sumei 
alocate la obiectivul de investiţii 
„Extindere şi amenajare Centru 
de cardiologie Timişoara”, cod 
26.58.01.0063  de la 8.000.000 
mii lei la 13.000.000 mii lei, 
respectiv cu 5.000.000 mii lei 
 
Sursă de finanţare: venituri din 
privatizare 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi  domnii deputaţi 
dr.Ion Luchian -Grupul 
Parlamentar PNL, dr.Liviu 
Dragoş -Grupul Parlamentar al 
PNL, Eugen Nicolaescu -Grupul 
Parlamentar al PNL, Nini 
Săpunaru-Grupul Parlamentar al 

Pentru urgentarea lucrărilor de 
investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar veniturile din privatizare nu 
sunt venituri ale bugetului de stat. 
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PNL  şi Winkler Iuliu –Grup 
parlamentar UDMR. 
 

259. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

Se propune majorarea sumei 
alocate la obiectivul de investiţii 
„Spital boli contagioase cu 100 
paturi Focşani”, cod 
26.58.01.0074  de la 5.000.000 
mii lei la 10.000.000 mii lei, 
respectiv cu 5.000.000 mii lei 
 
Sursă de finanţare: venituri din 
privatizare 
 
Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi  domnii deputaţi 
dr.Ion Luchian -Grupul 
Parlamentar PNL, dr.Liviu 
Dragoş -Grupul Parlamentar al 
PNL, Eugen Nicolaescu -Grupul 
Parlamentar al PNL, Nini 
Săpunaru-Grupul Parlamentar al 
PNL .  
 

Pentru urgentarea lucrărilor de 
investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar veniturile din privatizare nu 
sunt venituri ale bugetului de stat. 

260. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii 

 

Se propune diminuarea sumei 
alocate la obiectivul de investiţii 
„Spital boli contagioase cu 100 
paturi Focşani”, cod 
26.58.01.0074  de la 5.000.000 

Pentru suplimentarea sumelor 
alocate investiţiei „Centrul de 
sănătate Dumitreşti” cu staţionar 
25 paturi. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
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mii lei la 500.000 mii lei, 
respectiv cu 4.500.000 mii lei  şi  
suplimentarea sumei alocate la 
obiectivul de investiţii  „Centrul 
de sănătate cu staţionar comuna 
Dumitreşti” cu staţionar 25 paturi  
cu suma de 4.500.000 mii lei de 
la  8.600.000 mii lei la 
13.100.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat Popescu Cătălin-PSD. 
 
 

potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
iar veniturile din privatizare nu 
sunt venituri ale bugetului de stat 

261. Anexa nr.3/26/25 – Ministerul  
Sănătăţii  

Se propune majorarea sumei 
alocate din bugetul de stat la 
obiectivul de investiţii 
„Modernizarea Spitalului clinic 
de copii – Centru de boli 
digestive Cluj Napoca ”, cod 
26.58.01.0018  de la 7.321.879 
mii lei la 10.000.000 mii lei. 
 
 
 
Autor: Domnul senator Iuliu 
Păcurariu – PD 

Este necesară mărirea bugetului 
pentru finalizarea investiţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite şi  
nu se precizează sursa de finanţare, 
aşa cum se prevede la art. 138 
alin.(5) din Constituţia României, 
nu se pot aproba cheltuieli fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
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262 Anexa nr.3/27 – Ministerul 

Culturii şi Cultelor 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 3 
miliarde lei pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţii la 
biserica ortodoxă din localitatea 
Deta, jud. Timiş 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor şi domnul senator 
PNL Radu F. Alexandru. 

 

Este singura biserică ortodoxă 
din localitate. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor, dimensionarea 
cheltuielilor şi repartizarea acestora 
pe lăcaşuri de cult potrivit 
prevederilor Legii privind finanţele 
publice, nr.500/2002, este de 
competenţa ordonatorului principal 
de credite. 

263 Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 
 

Se propune introducerea unei fişe 
financiare noi: Restaurarea 
bisericii reformate din Daia şi a 
castelului din Lăzarea (jud. 
Harghita) cu suma 3.000.000 mii 
lei. 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
UDMR Kelemen Hunor. 

 

Pentru salvarea unor monumente 
deosebit de valoroase. 

 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
pentru “restaurarea monumentelor 
istorice” nu sunt detaliate pe 
obiective ce urmeaza a se finanta in 
anul 2005. 

 Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor revine, potrivit 
prevederilor Legii privind finanţele 
publice, nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite. 

264 Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 

Se propune suplimentarea 
investiţiei la Biblioteca 

Suma prevăzută în proiectul de 
lege nu ajunge nici pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
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Naţională cu 50 miliarde lei.  

 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PRM Mitică Bălăeţ. 

 

întreţinerea clădirii. 

 

 

cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 

265 Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 
 
 

Se propune introducerea unui nou 
program de investiţii „Proiectare 
sediu pentru Filarmonica 
Gheorghe Dima din Braşov” cu 
suma de 10.000.000 mii lei. 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PSD Constantin Niţă. 

 

Pentru ca Filarmonica să aibă un 
sediu propriu.  

 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece potrivit 
Hotararii Guvernului privind 
organizarea si functionarea 
Ministerului Culturii si Cultelor, 
nr.742/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare, institutia  
mentionata in amendament nu 
functioneaza in subordinea  
Ministerului Culturii si Cultelor. 

Filarmonica “Gheorghe Dima” 
din Brasov se finanteaza de la 
bugetul autoritaţii locale si nu 
exista temei legal pentru finantarea 
de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Culturii si Cultelor. 

 
266 Anexa nr.3/27 – Ministerul 

Culturii şi Cultelor 
 
 

Se propune alocarea a 8 miliarde 
lei pentru construirea unei săli de 
repetiţie a Ansamblului Artistic 
Profesionist „Crişana“  

Instituţia îşi desfăşoară 
activitatea în condiţii improprii. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece potrivit 
Hotararii Guvernului privind 
organizarea si functionarea 
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  Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
UDMR Sarkady Zsolt Csaba 

 

 Ministerului Culturii si Cultelor, 
nr.742/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare, institutia  
mentionata in amendament nu 
functioneaza in subordinea  
Ministerului Culturii si Cultelor. 

Ansamblul, se finanteaza de la 
bugetul autoritaţii locale si nu 
exista temei legal pentru finantarea 
de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Culturii si Cultelor 

267 Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 
 
 
 

Se propune alocarea a 10 
miliarde lei pentru Institutul de 
Lingvistică şi Istorie Literară 
„Sextil Puşcariu“ din Cluj – 
Napoca 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PRM Dan Brudaşcu. 

 

Finalizarea proiectului de 
constituire a Muzeului Literaturii 
Române. 

 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece potrivit 
Hotararii Guvernului privind 
organizarea si functionarea 
Ministerului Culturii si Cultelor, 
nr.742/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare, institutia  
mentionata in amendament nu 
functioneaza in subordinea  
Ministerului Culturii si Cultelor. 

Institutul se finanteaza de la 
bugetul autoritaţii locale si nu 
exista temei legal pentru finantarea 
de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Culturii si Cultelor 

268 Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 
 
 

Se propune alocarea a câte 80 
miliarde de lei pentru construirea 
de sedii pentru Casele 
municipale de cultură din Cluj – 
Napoca şi Gherla şi a 25 
miliarde lei pentru finalizarea 

Activitatea acestor instituţii se 
desfăşoară în spaţii improprii. 

 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece potrivit 
Hotararii Guvernului privind 
organizarea si functionarea 
Ministerului Culturii si Cultelor, 
nr.742/2003, cu modificarile si 
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lucrărilor de construcţie la Casa 
municipală de cultură din Turda. 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PRM Dan Brudaşcu. 

completarile ulterioare, casele 
municipale de cultura nu 
functioneaza in subordinea  
Ministerului Culturii si Cultelor. 

Acestea se finanteaza de la 
bugetul autoritaţii locale si nu 
exista temei legal pentru finantarea 
de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Culturii si Cultelor 

269 Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 
 
 
 

Se propune alocarea a 75 
miliarde lei pentru lucrări de 
întreţinere şi reparaţii la 
obiective naţionale de 
patrimoniu din jud. Cluj. 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PRM Dan Brudaşcu. 

 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor mentionate in 
amendament revine, potrivit 
prevederilor Legii privind finanţele 
publice, nr.500/2002, ordonatorului 
principal de credite şi  nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 

270 Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 
 
 

Se propune alocarea a 10 
miliarde lei pentru reabilitarea 
Muzeului de Artă şi a Muzeului 
Etnografic al Transilvaniei din 
Cluj - Napoca 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

Pentru reparaţii urgente. 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece potrivit 
Hotararii Guvernului privind 
organizarea si functionarea 
Ministerului Culturii si Cultelor 
nr.742/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare institutiile 
mentionate in amendament nu sunt 
in subordinea Ministerului Culturi 



                                                                                                                                                                     
 
 

 186

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PRM Dan Brudaşcu. 

 

si Cultelor si nu se pot finanta din 
bugetul acestui minister. De 
asemenea nu se precizează sursa de 
finanţare, aşa cum se prevede la art. 
138 alin.(5) din Constituţia 
României, potrivit căruia nu se pot 
aproba cheltuieli fără stabilirea 
sursei de finanţare. 

271 Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 
 

Se propune alocarea a 50 
miliarde lei pentru construirea 
unei săli de spectacol a 
Filarmonicii de Stat din Cluj – 
Napoca. 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PRM Dan Brudaşcu. 

 

Pentru construirea unui sediu. 

 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece potrivit 
Hotararii Guvernului privind 
organizarea si functionarea 
Ministerului Culturii si Cultelor, 
nr.742/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare, casele 
municipale de cultura nu 
functioneaza in subordinea  
Ministerului Culturii si Cultelor. 

Acestea se finanteaza de la 
bugetul autoritaţii locale si nu 
exista temei legal pentru finantarea 
de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Culturii si Cultelor 

272 Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 
 

Se propunerea suplimentarea cu 50 
miliarde lei a sumei de 34,028 
miliarde lei privind contribuţia 
statului pentru sprijinirea 
aşezămintelor Bisericii Ortodoxe 
Române la Muntele Athos. 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia 

Pentru reconstruirea bisericilor. 

 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit 
art.5 alin.(3) din Legea 142/1999 
destinatiile sumei de la titlul 
Transferuri alin. “Contributia 
statului la sprijinirea Bisericii 
Romane din afara granitelor” sunt 
stabilite de Patriarhia Romana, 
impreuna cu conducerile unitatilor 
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pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor şi domnii deputaţi 
PRM Gheorghe Pribeanu, 
Mircea Costache şi Octavian 
Sadici 

 

de cult din afara granitelor.  
 

273. Anexa nr.3/27/01 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 
Cultelor la cap. 5000, titlul 34 
„SUBVENŢII” cu 36.000.000 
mii lei de la 1.532.681.000 mii 
lei la 1.568.681.000 mii lei. 
pentru producţia de filme 
cinematografice cu majorări 
corespunzătoare în întregul 
Anexei 3/27. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
culte, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului, 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
senator PNL Radu F. Alexandru. 

Majorarea este necesară pentru a 
asigura realizarea unui număr 
minim de filme cinematografice 
în 2005. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât suma de 
la titlul “subventii”  ce revine 
finantarii institutiilor de cultura nu 
sunt detaliate pe obiective ce 
urmeaza a se finanta in 2005. 

Responsabilitatea repartizarii 
creditelor bugetare aprobate, pentru 
institutiile din subordine revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite. 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2005 se 
va utiliza pentru finanţarea  unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

274. Anexa nr.3/27/02 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

Se propune introducerea unui 
nou obiectiv de investiţii 
„Catedrala ortodoxă Baia Mare” 

 Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
se regăseşte în Anexa nr. 1 – 
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cu suma de 5.000.000 mii lei. 
 
 
Sursă de finanţare: Redistribirea 
sumei alocate la Anexa 
nr.3/27/25, cod program:255 
„Lăcaşuri de cult”, 01 „Bugetul 
de stat”  
 
Autor: Domnul deputat acad. 
prof. univ. dr. Mircea Ifrim.- 
PRM 
 

Amendamente admise, la nr. crt.56. 
 

275. Anexa nr.3/27/02 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

Se propune introducerea 
obiectivului de investiţii 
„Catedrala Naşterea Domnului 
din Brăila” cu suma de 5 
miliarde lei. 
 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Domnul senator Ionel 
Alexandru.- PRM 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit prevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 

276. Anexa nr.3/27/02 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

Se propune introducerea  
următoarelor obiective de 
investiţii în judeţul Brăila: 
- „Biserica Buna-Vestire” cu 
suma de 2 miliarde lei; 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit porevederilor 
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- „Mănăstirea Măxineni” cu 
suma de 3 miliarde lei; 
- Catedrala din orasul Ianca cu 
suma de 4 miliarde lei; 
Totodată se solicită alocarea 
sumei de 8 miliarde lei  pentru 
susţinerea „Concursului 
internaţional de canto Hariclea 
Darclee – Brăila 2005”. 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor : domnul senator Ionel 
Alexandru-PRM. 

 

Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 

277. Anexa nr.3/27/02 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

Se propune introducerea unui 
nou obiectiv de investiţii 
„Mănăstirea Rohia” cu suma de 
3.000.000 mii lei. 
 
 
Sursă de finanţare: Redistribirea 
sumei alocate la Anexa 
nr.3/27/25, cod program:255 
„Lăcaşuri de cult”, 01 „Bugetul 
de stat”  
 
Autor: Domnul deputat acad. 
prof. univ. dr. Mircea Ifrim.- 
PRM 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine, 
potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
ordonatorului principal de credite, 
sumele stabilite pe destinaţiile din 
bugetul Ministerului Culturii şi 
Cultelor au fost dimensionate de 
acest minister în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în domeniu.  
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278. Anexa nr.3/27/05 – Ministerul  
Culturii şi Cultelor  

 

Se propune malorarea sumei la 
cap.5001, articolul 38 
„Transferuri” de la 
1.530.263.000 mii lei la 
1.581.263.000 mii lei, respectiv 
cu 51 miliarde lei din care 
pentru: 
- alin. 41 „Asociaţii şi fundaţii” 
de la 21.600.000 mii lei la 
22.600.000 mii lei 
- alin. 61 „Susţinerea cultelor” de 
la 187.720.000 mii lei la 
237.720.000 mii lei; 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 Autori: Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
minorităţi din Senat, Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale şi domnul deputat 
Bereczki Endre - Grupul 
parlamentar PSD şi domnul 
deputat Cherescu Pavel-
independent de Bihor. 
 

   Solicitarea privind majorarea 
sumelor este pentru susţinerea 
tuturor cultelor, având în vedere 
cheltuielile cu construcţiile în 
desfăşurare, întreţinerea şi 
reparaţiile curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit prevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 

279. Anexa nr.3/27/07 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 
Cultelor la cap. 5001, titlul 38 
„TRANSFERURI”, alineatul 38 

Majorarea este necesară pentru 
desfăşurarea unui program 
cultural, fondurile prevăzute fiind 
suficiente doar pentru salarii şi 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
se regăseşte în Anexa nr.1– 
Amendamente admise, la nr. crt. 
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Finanţarea Ansamblului 
„Memorialul victimelor 
comunismului şi al rezistenţei 
Sighet”  de la 2.590.000 mii lei 
la 5.000.000 mii lei. cu majorări 
corespunzătoare în întregul 
Anexei 3/27. 
 
Sursa de finanţare: 1,5 miliarde 
lei de la capitolul Transferuri, 
din bugetul Ministerului Culturii 
şi Cultelor, iar restul, din fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
culte, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului, 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor, domnul 
senator PNL Radu F. Alexandru, 
doamna deputat PSD Augusta 
Maria Moş şi domnul deputat 
PSD Petre Moldovan. 
 

cheltuieli materiale. 55. 

280. Anexa nr.3/27/07 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 

Se propune introducerea unui 
asterisc la suma globală 
prevăzută în buget la Cap.5901, 
alineatul 38 „Transferuri”, cu 
următorul conţinut: 
«*) din care: 
- 7 miliarde lei pentru Parohia 

 
Solicită majorarea sumelor 

pentru susţinerea tuturor cultelor, 
având în vedere cheltuielile cu 
construirea lăcaşurilor de cult, 
finalizarea construcţiilor aflate în 
desfăşurare, întreţinere şi reparaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, republicată, 
nici o cheltuială bugetară nu poate 
fi aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. 
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Ortodoxă Română Sf. Ioan 
Botezătorul Bistriţa; 
- 7 miliarde lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Sf. Ioan 
Botezătorul Năsăud;  
- 7 miliarde lei pentru Parohia 
Ortodoxă Română Sf. Treime 
Bistriţa; 
- 10 miliarde lei pentru 
Parohia Ortodoxă Română Sf. 
Ap. Andrei - Beclean; 
- 10 miliarde lei pentru 
Biserica Spital Năsăud; 
- 10 miliarde lei pentru 
Parohia Ortodoxă Română 
FELDRU jud. Bistriţa-Năsăud; 
- 15 miliarde lei pentru 
Biserica Greco-Catolică Bistriţa; 
- 5 miliarde lei pentru 
Biserica Greco-Catolică Năsăud; 
- 10 miliarde lei pentru 
Biserica Greco-Catolică 
Beclean; 
- 10 miliarde lei pentru 
Biserica Greco-CatolicăSăsarm; 
- 10 miliarde lei pentru 
Biserica Greco-Catolică Ţentea; 
- 10 miliarde lei pentru 
Biserica Creştină după 
Evanghelie Bistriţa.; 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi din 

curente. 
 
 

Ministerul  Culturii şi Cultelor 
poate aloca sume din poziţia 
globală aprobată în bugetul său 
pentru susţinerea cultelor 
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Senat, Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minoriţăţilor naţionale şi domnul 
senator Ioan Aurel Rus-PRM.  
 
 
 

281. Anexa nr.3/27/07 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 

Se propune majorarea sumei  la 
obiectivul de investiţii 
„Catedrala ortodoxă Oneşti, 
judeţul Bacău” cu suma de 5 
miliarde lei; 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi din 
Senat, Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, domnul 
senator PSD Voinea Melu şi 
domnul deputat Bereczki Endre-
PSD  
 
 

 
Lucrările sunt în imposibilitate 

de a fi continuate numai cu 
fondurile comunităţii locale. 

 
  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit prevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 

282. Anexa nr.3/27/07 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 

Se propune majorarea sumelor  la 
obiectivele de investiţii: 
- „Catedrala Ortodoxă Arad ” cu 
suma de 10 miliarde lei; 

  
   Dacă prin bugetul de stat pe 

anul 2004 s-ar fi alocat banii 
necesari, costurile ar fi fost mai 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
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- „Biserica Ortodoxă Curtici”  cu 
suma de 1 miliarde lei; 
- „Monumentul Marii Uniri din 
Arad”  cu suma de 25 miliarde 
lei ; 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi din 
Senat, Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, domnul 
deputat Nicu Cojocaru-
independent şi domnul deputat 
Pavel Cherescu-independent.  
 
 

reduse şi lucrările ar fi putut fi 
finalizate la timp. 

 
   

utilizează potrivit prevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 

283. Anexa nr.3/27/07 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

 

Se propune majorarea sumelor  la 
obiectivele de investiţii: 
- „Catedrala Episcopală Buzău ” 
cu suma de 10 miliarde lei; 
- „Catedrala Sfântul Sava- 
Buzău”  cu suma de 5 miliarde 
lei; 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului alocat Ministerului 
Culturii şi Cultelor. 

  
   Dacă prin bugetul de stat pe 

anul 2004 s-ar fi alocat banii 
necesari, costurile ar fi fost mai 
reduse şi lucrările ar fi putut fi 
finalizate la timp. 

 
  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit prevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 
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Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi din 
Senat, Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, domnul 
deputat Nicu Cojocaru-
independent şi domnul deputat 
Pavel Cherescu-independent.  
 
 

284. Anexa nr.3/30 – Ministerul 
Public 

Se propune finanţarea unui 
număr suplimentar de 1276 
posturi  faţă de 2004. 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
numiri, disciplină şi validări a 
Senatului şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor. 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, 
republicată. 

285. Anexa nr.3/33/02 – Serviciul de 
Informaţii  Externe 

Se propune suplimentarea sumei 
la cap.5501, „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, titlul 20 
„Cheltuieli materiale şi servicii” 
cu 157.000.000 mii lei, respectiv 
de la 540.652.447 mii lei la 
697.000.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia specială a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru exercitarea controlului 

Propunerea iniţială a SIE a fost 
de 697.000.000 mii lei, această 
sumă reprezentând, în baza 
analizei efectuate, necesarul 
minim de fonduri pentru 
desfăşurarea corespunzătoare a 
activităţii specifice a Serviciului. 

În cadrul acestui Titlu bugetar 
sunt incluse şi cheltuielile S.I.E. 
pentru desfăşurarea activităţii 
specifice. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, 
republicată. 
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parlamentar asupra activităţii 
Serviciului de Informaţii Externe 

Majoritatea cheltuielilor 
specifice ale S.I.E. se efectuează 
în valută, şi se observă o 
diminuare constantă a sumelor 
acordate la acest capitol, în ultimii 
ani. 

În cadrul cheltuielilor prevăzute 
la Titlul bugetar 20 sunt incluse şi 
cheltuielile pentru cifru de stat, 
Comisia specială a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru 
exercitarea controlului 
parlamentar asupra activităţii 
Serviciului de Informaţii Externe 
fiind beneficiar numai în proporţie 
de aprox. 50%, iar restul 
instituţiilor de stat nu contribuie, 
în nici un mod, la suportarea 
acestor cheltuieli. 

În contextul actual al întăririi 
măsurilor pe linia activităţii 
specifice a Serviciului de 
Informaţii Externe privind 
combaterea ameninţărilor de orice 
natură la adresa siguranţei 
naţionale, se impune identificarea 
resurselor necesare inclusiv de 
ordin financiar, atât pentru 
executarea corespunzătoare a 
activităţilor de bază cât şi a 
sarcinilor ce-i revin pe linia 
combaterii terorismului 
internaţional. 
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286. Anexa nr.3/34 – Serviciul de 
Protecţie şi Pază 

Se propune suplimentarea 
bugetului Serviciului de Protecţie 
şi Pază cu suma de 144 miliarde 
lei, din care: 
-Cheltuieli de personal – 77 
miliarde lei; 
-  Cheltuieli materiale şi servicii – 
27 miliarde lei; 
- Cheltuieli de capital – 40 
miliarde lei; 
 
Autor: Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului şi 
Camerei Deputaţilor  
 

Solicitarea are în vedere 
asigurarea plăţii integrale a 
drepturilor băneşti cuvenite 
personalului instituţiei prin 
aplicarea valorii de referinţă 
sectorială majorată, asigurarea 
protecţiei balistice a personalului, 
prin achziţionarea de veste 
antiglonţ, asigurarea operativităţii 
permanente a tehnicii din dotare, 
continuarea programului de 
înzestrare cu principalele categorii 
de tehnică specifică, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării nr. 98/2001. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, nu se pot 
aproba cheltuieli fără stabilirea 
sursei de finanţare. 

287. Anexa nr.3/35 – Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, la 
Titlul   „Cheltuieli de personal”, 
cu suma de 88,731 miliarde lei. 
 
Autori: Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Senatului şi 
Camerei Deputaţilor  
 

Sumă necesară asigurării plăţii 
integrale a drepturilor salariale pe 
anul 2005. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, 
republicată. 

288. Anexa nr.3/38 – Academia 
Română  

 

Se propune suplimentarea 
bugetului Academiei Române cu 
suma de 14 miliarde lei, din care 
10 miliarde lei la titlul „Cheltuieli 
de capital” şi 4 miliarde lei la 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit prevederilor 
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titlul „Transferuri” pentru 
cercetare-dezvoltare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului României 
 
Autori: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă şi tineret a 
Senatului şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor 

Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 

289. Anexa nr.3/39/22 – Autoritatea 
Naţională Sanitar Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate astfel: 
-pentru Programul acţiunilor de 
supraveghere, prevenire şi 
control a bolilor la animale, ale 
celor transmisibile de la animale 
la om, protecţia animalelor şi 
protecţia mediului, cod 455, de la 
1.075.390.155 mii lei la 
2.300.000.000 mii lei; 
- pentru  Programul identificarea 
şi înregistrarea suinelor, ovinelor 
şi caprinelor, cod 458 de la 
165.320.000 mii lei la 
555.320.000 mii lei ;  
- pentru Programe naţionale pe 
care Autoritatea Naţională 
Sanitar Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor trebuie să 
le pună în aplicare, cod 461 de la 
2.506.272.786 mii lei la 
2.926.474.587 mii lei. 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, republicată, 
nici o cheltuială bugetară nu poate 
fi aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare 
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Autor: domnul deputat Ion 
Bogza-PSD.  

290. Anexa nr.3/40/22 – Secretariatul 
de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 

 
 
 

Se propune suplimentarea cu 21 
miliarde lei a bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 la anexa 
3/40/22, pag.1, cod 93 Tipărire şi 
distribuire bilete de călătorie 
gratuită cls.I dus-întors CFR, 
acordare de autoturisme hycomat, 
acordare materaiale sanitare şi 
medicamente răniţilor paraplegici 
gr.I, plata c.v.taberelor şcolare 
copiilor beneficiarilor Legii 
nr.341/2004, subvenţionarea a 
50% din dobânda bancară la 
creditele acordate beneficiarilor 
Legii nr.341/2004, perpetuarea 
memoriei eroilor maratiri prin 
acţiuni de comemorare a 15 ani 
de la Revoluţia din Decembrie 
1989, organizarea de expoziţii, 
fonduri documentare, depuneri 
coroane, tipărire certificate 
revoluţionari, asigurarea bazei 
materiale şi evidenţa 
beneficiarilor Legii nr.341/2004, 
republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Corelarea cu Legea nr. 
341/2004. 

Aplicarea coeficientului de 
inflaţie pentru anii 2006, 2007, 
2008. 

Nu s-a prevăzut nimic în bugetul 
iniţial. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit prevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Comisia Parlamentară a 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989, domnul senator PRM Ionel 
Alexandru, domnul deputat PRM 
Gheorghe Pribeanu şi domnul 
deputat Metin Cerchez - 
Minorităţi 
 

291. Anexa nr.3/43 –Consiliul 
Naţional pentru Combaterea 
Discriminării 

 

Se propune majorarea sumei  la 
cap. 5101, articolul 14 
„Deplasări, detaşări, transferări” 
de la 1.310.018 mii lei la 
2.210.018 mii lei , respectiv  cu 
suma de 900 milioane lei. 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi din 
Senat, Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minoriţăţilor naţionale şi domnul 
deputat Eberhard- Wolfgang 
Wittstock-Grup parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 
 

Se limitează capacitatea de 
soluţionare a petiţiilor din  
teritoriu şi deplasările în 
străinătate, în vederea participării 
la diverse acţiuni legate de 
obiectul de activitate al instituţiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit prevederilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002. 

292. Anexa nr.3/47/01 – Societatea Se propune alocarea la capitolul Majorarea este necesară pentru Se propune respingerea 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

Română de Televiziune 5000, titlul 70 CHELTUIELI DE 
CAPITAL a sumei de 90.000.000 
mii lei cu majorări 
corespunzătoare în întregul 
Anexei 3/47. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
culte, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului, 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat UDMR Kelemen Hunor. 
 

construirea unui sediu propriu 
pentru noul studio teritorial de 
televiziune de la Târgu Mureş. 

amendamentului, întrucât   Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul de 
buget pe anul 2005 se va utiliza 
pentru finanţarea  unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 

293 Anexa nr.3/47 – Societatea 
Română de Televiziune 

 
 
 

Se propune alocarea a 150 miliarde 
lei pentru construirea unui sediu 
propriu pentru Studioul Teritorial 
de Televiziune din Cluj – Napoca 

Autori: Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului, Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PRM Dan Brudaşcu. 

 

Spaţiile actuale sunt insuficiente.

 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  nu se 
precizează sursa de finanţare, aşa 
cum se prevede la art. 138 alin.(5) 
din Constituţia României, potrivit 
căruia nu se pot aproba cheltuieli 
fără stabilirea sursei de finanţare. 

294. Anexa nr.3/50–  Autoritatea 
Electorală Permanentă 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la Anexa nr.3/50/23-„Fişa 

Pentru corelare cu prevederile 
Legii nr.373/2004. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul a fost reformulat şi 
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crt. 
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 Programelor”, cod program 506 „ 
Aplicarea unitară a dispoziţiilor 
legale pricind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor sau altor 
consultări cu caracter naţional 
sau local în perioadele electorale 
cât şi între acestea” articolul 02 
„Cheltuieli de personal” de la 
33.675.252 la 41.499.474 mii lei 
şi a cheltuielilor cu salariile de la 
20.333.526 mii lei la 25.990.727 
mii lei. 
 
Cu  modificarea corespunzătoare 
a Anexelor nr.3/50/01, 3/50/02, 
3/50/07    
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat Kovacs Csaba Tiberiu-
Grup parlamentar UDMR. 
 
 

se regăseşte în anexa nr.1 
Amendamente admise la nr. crt. 59. 

295. Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru ajutor 
social şi ajutor pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri, potrivit 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt.8, judeţul Braşov, a sumelor 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru ajutor social şi ajutor 
pentru încălzirea locuinţei de la 

Sumele propuse pentru judeţul 
Braşov reprezintă sume minimale 
de cheltuieli în domeniu. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru ajutor social şi ajutor pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

legii, pe anul 2005 172.003.000 mii lei la 
285.000.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Cancelariei Primului-Ministru 
 
Autor Domnul senator Nicolae 
Vlad Popa - PNL 

cărbuni şi combustibili petrolieri, au 
fost stabilite pe baza numărului de 
beneficiari, cărora li se aplică 
prevederile Legii nr.416/2001. 

Totodată, prin alineatul nou 
introdus la art.26 se creează 
posibilitatea redistribuirii între 
sumele prevăzute în anexa nr.4 şi 
sumele privind susţinerea sistemului 
de protecţie a persoanelor cu 
handicap din anexa nr.5, în cadrul 
aceluiaşi judeţ. 

296. Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru ajutor 
social şi ajutor pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri, potrivit 
legii, pe anul 2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt.15, judeţul Covasna, a 
sumelor defalcate din impozitul 
pe venit pentru ajutor social şi 
ajutor pentru încălzirea locuinţei 
de la 62.199.000 mii lei la 
82.500.000 mii lei  
 
Autori: Domnul senator Puskas 
Balint şi domnul deputat Marton 
Arpad  - Grup parlamentar 
UDMR. 

Sumele necesare sunt calculate 
în funcţie de numărul de 
beneficiari aflaţi în evidenţele 
autorităţilor publice locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru ajutor social şi ajutor pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni şi combustibili petrolieri, au 
fost stabilite pe baza numărului de 
beneficiari, cărora li se aplică 
prevederile Legii nr.416/2001. 

Totodată, prin alineatul nou 
introdus la art.26 se creează 
posibilitatea redistribuirii între 
sumele prevăzute în anexa nr.4 şi 
sumele privind susţinerea sistemului 
de protecţie a persoanelor cu 
handicap din anexa nr.5, în cadrul 
aceluiaşi judeţ. 

297. Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru ajutor 
social şi ajutor pentru încălzirea 

Se propune modificarea sumei la 
nr.crt.22  - judeţul Hunedoara de 
la 147.926.000 mii lei la 

Sumele necesare rezultă din 
necesarul fundamentat de către 
consiliul judeţean Hunedoara, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din impozitul pe venit 
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locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri, potrivit 
legii, pe anul 2005 

187.926.000 mii lei. 
 
Sursă de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  Domnul deputat Winkler 
Iuliu- Grup parlamentar UDMR. 
 

calculat în funcţie de numărul de 
beneficiari aflaţi în evidenţele 
autorităţilor publice locale.  

pentru ajutor social şi ajutor pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni şi combustibili petrolieri, au 
fost stabilite pe baza numărului de 
beneficiari, cărora li se aplică 
prevederile Legii nr.416/2001. 

Totodată, prin alineatul nou 
introdus la art.26 se creează 
posibilitatea redistribuirii între 
sumele prevăzute în anexa nr. 4 şi 
sumele privind susţinerea sistemului 
de protecţie a persoanelor cu 
handicap din anexa nr. 5, în cadrul 
aceluiaşi judeţ. 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiulu 
bugetar. 

298. Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru ajutor 
social şi ajutor pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri, potrivit 
legii, pe anul 2005 

Se propune modificarea sumei la 
nr.crt.27  - judeţul Mehedinţi de 
la 135.084.000 mii lei la 
150.000.000 mii lei. 
 
Sursă de finantare: bugetul 
ministerului de resort  
 
Autor:  Domnul deputat Mihai 
Stănişoară- Grup parlamentar 
PD. 

Nivelul disproporţionat al 
sumelor propuse spre alocare faţă 
de necesităţile locale reale. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru ajutor social şi ajutor pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni şi combustibili petrolieri, au 
fost stabilite pe baza numărului de 
beneficiari, cărora li se aplică 
prevederile Legii nr.416/2001. 

Totodată, prin alineatul nou 
introdus la art.26 se creează 
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 posibilitatea redistribuirii între 
sumele prevăzute în anexa nr.4 şi 
sumele privind susţinerea sistemului 
de protecţie a persoanelor cu 
handicap din anexa nr. 5, în cadrul 
aceluiaşi judeţ. 

299. Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru ajutor 
social şi ajutor pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri, potrivit 
legii, pe anul 2005 

Se propune suplimentarea la nr. crt. 
37, judeţul Timiş, a sumelor 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru ajutor social şi ajutor pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni şi combustibili petrolieri cu 
suma de 79,32 miliarde lei. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

 
Autori: Domnul senator PRM 

Valentin Dinescu şi domnii 
deputaţi PRM Ludovic Mardari, 
Mircea Purceld şi Gheorghe 
Pribeanu. 

Salariul minim pe economie, 
funcţie de care se calculeză 
drepturile la protecţie socială, va 
fi mai mare în 2005 faţă de 2004. 
Cu toate acestea s-a prevăzut în 
proiect 93,278 miliarde lei pentru 
2005 cu 42,262 miliarde lei mai 
puţin decât în 2004. 

Veniturile Consiliilor locale nu 
pot fi luate în considerare pentru 
acoperirea diferenţei necesare. 

Numărul persoanelor care se 
încadrează în condiţiile prevăzute 
de lege pentru acordarea 
sprijinului financiar este în 
creştere. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru ajutor social şi ajutor pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni şi combustibili petrolieri, au 
fost stabilite pe baza numărului de 
beneficiari, cărora li se aplică 
prevederile Legii nr.416/2001. 

Totodată, prin alineatul nou 
introdus la art.26 se creează 
posibilitatea redistribuirii între 
sumele prevăzute în anexa nr.4 şi 
sumele privind susţinerea sistemului 
de protecţie a persoanelor cu 
handicap din anexa nr.5, în cadrul 
aceluiaşi judeţ. 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiulu 
bugetar. 

300. Anexa nr.4 – Sume defalcate din Se propune suplimentarea la nr.    Judeţul Vrancea este unul din Se propune respingerea 
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impozitul pe venit pentru ajutor 
social şi ajutor pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri, potrivit 
legii, pe anul 2005 

 
 

crt. 41, judeţul Vrancea, a 
sumelor defalcate din impozitul 
pe venit pentru ajutor social şi 
ajutor pentru încălzirea locuinţei 
cu lemne, cărbuni şi combustibili 
petrolieri de la 108.545.000 mii 
lei la 123.000.000 mii lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenejarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat Cătălin Popescu- Grupul 
parlamentar PSD 
 
 

judeţele cu venituri proprii foarte 
mici. Acest lucru este susţinut 
prin faptul că din totalul de 67 
consilii locale comunale, un 
număr de 54 consilii nu-şi pot 
finanţa cheltuielile de salarii din 
venituri proprii decât în proporţie 
de 30%.  

 
 

amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru ajutor social şi ajutor pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni şi combustibili petrolieri, au 
fost stabilite pe baza numărului de 
beneficiari, cărora li se aplică 
prevederile Legii nr.416/2001. 

Totodată, prin alineatul nou 
introdus la art.26 se creează 
posibilitatea redistribuirii între 
sumele prevăzute în anexa nr. 4 şi 
sumele privind susţinerea sistemului 
de protecţie a persoanelor cu 
handicap din anexa nr. 5, în cadrul 
aceluiaşi judeţ. 

301. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt.8, judeţul Braşov, a sumelor 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru  susţinerea sistemului de 
protecţie a persoanelor cu 
handicap de la 64.605.000 mii lei 
la 95.000.000 mii lei, a sumelor 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru  cultură şi culte de la 
20.971.000 mii lei la 45.000.000 
mii lei şi a sumelor defalcate din 
impozitul pe venit pentru  
echilibrarea bugetelor locale de la 

Sumele propuse pentru judeţul 
Braşov reprezintă sume minimale 
de cheltuieli în domeniu. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
alineatul nou introdus la art.26 se 
creează posibilitatea redistribuirii 
între sumele prevăzute în anexa nr. 
4 şi sumele privind susţinerea 
sistemului de protecţie a persoanelor 
cu handicap din anexa nr.5, în 
cadrul aceluiaşi judeţ. 

Totodată, sursa de finanţare nu 
poate fi luată în considerare. 
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190.901.000 mii lei la 
480.000.000 mii lei.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Cancelariei Primului-Ministru 
 
Autor Domnul senator Nicolae 
Vlad Popa - PNL 

302. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune majorarea sumei de la 
nr. crt. 15 judeţul Covasna -
„Sume defalcate pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap” de la 
32.188.000 mii lei la 48.500.000 
mii lei. 
 
Autori: Domnul senator Puskas 
Balint şi domnul deputat Marton 
Arpad - Grup parlamentar 
UDMR.   
   

Sumele suplimentare sunt 
fundamentate pe necesar, având în 
vedere sarcinile suplimentare ale 
consiliului judeţean legate de  
sistemul de protecţie a 
persoanelor cu handicap.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
alineatul nou introdus la art.26 se 
creează posibilitatea redistribuirii 
între sumele prevăzute în anexa nr. 
4 şi sumele privind susţinerea 
sistemului de protecţie a persoanelor 
cu handicap din anexa nr.5, în 
cadrul aceluiaşi judeţ. 

Totodată, nu este propusă sursa 
de finanţare. 

303. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune majorarea sumei de la 
nr. crt. 21 judeţul Harghita -
„Sume defalcate pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap” de la 
36.374.000 mii lei la 62.468.900 
mii lei. 
 
Sursă de finantare: Fondul de 

Suma suplimemtară este 
necesară pentru acoperirea 
cheltuielilor aferente salariilor 
celor 982 de asistenţi personali, 
precum şi pentru finanţarea 
activităţii celor două centre de 
îngrijire şi asistenţă socială din 
judeţ care vor fi suportate 
începând cu anul 2005 din bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
alineatul nou introdus la art.26 se 
creează posibilitatea redistribuirii 
între sumele prevăzute în anexa nr. 
4 şi sumele privind susţinerea 
sistemului de protecţie a persoanelor 
cu handicap din anexa nr.5, în 
cadrul aceluiaşi judeţ. 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Domnii deputaţi Antal 
Istvan şi Kelemen Hunor-Grup 
parlamentar UDMR.   
   

judeţean.   Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 

304. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune majorarea sumei de la 
nr. crt. 26 judeţul Maramureş -
„Sume defalcate pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap” cu 
suma de  78,510 miliarde lei . 
 
Sursă de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori:  Doamna senator Maria 
Ciocan – PRM, domnul senator 
Doru Liviu Bindea, doamna 
deputat Augusta Moş – PSD şi 
domnii deputaţi Mircea Ifrim – 
PRM, Petru Godja şi Petre 
Moldovan – PSD.  
 

Suma este necesară pentru 
acoperirea cheltuielilor de 
personal şi a cheltuielilor 
materiale pentru cele 4 unitaţi de 
protecţie a persoanelor cu 
handicap şi pentru drepturile 
asistentului personal al persoanei 
cu handicap grav, precum şi 
pentru plata restanţelor din anul 
2004. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
alineatul nou introdus la art.26 se 
creează posibilitatea redistribuirii 
între sumele prevăzute în anexa nr. 
4 şi sumele privind susţinerea 
sistemului de protecţie a persoanelor 
cu handicap din anexa nr.5, în 
cadrul aceluiaşi judeţ. 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 

305. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 

Se propune majorarea sumei de la 
nr. crt. 27 judeţul Mehedinţi -„ 
sume defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrare” de la 
208.094.000 mii lei la 

Nivelul disproporţionat al 
sumelor propuse spre alocare faţă 
de necesităţile locale reale. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrare au fost repartizate 
pe judeţe potrivit prevederilor 
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locale, pe anul 2005 254.221.000 mii lei şi sume 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a persoanelor cu 
handicap” de la 31.587.000 mii 
lei la 34.645.700 mii lei . 
 
 
Sursă de finantare: bugetul 
ministerului de resort  
 
Autor:  Domnul deputat Mihai 
Stănişoară- Grup parlamentar 
PD. 
 

art.29, alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 
privind finanţele publice locale, 
aprobată prin Legea nr.108/2004, 
respectiv în funcţie de cele 2 criterii 
şi anume: 

- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor (70% din sumele 
defalcate); 

- suprafaţa judeţului în proporţie 
de 30% din  sumele defalcate.  

Totodată, sursa de finanţare nu 
poate fi luată în considerare. 

306. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune majorarea sumei 
totale de la 15.204.766.000 mii 
lei la 23.204.766.000 mii lei . 
 
 
 
 
Autor:  Domnul deputat Eugen 
Nicolăescu - PNL 
 

Pentru conformitate cu 
propunerea de la amendamentul 
de la Anexa nr. 1, pagina 2,  
subcap. 02 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu se 
indică sursa de finanţare. 

 

307. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune majorarea sumei 
totale la nr. crt.  22 judeţul 
Hunedoarea de la 300.722.000 
mii lei la 330.722.000 mii lei , 
respectiv cu 30 miliarde lei , din 
care pentru: 
-susţinerea sistemului de protecţie 

Pentru îndeplinirea funcţiilor de 
susţinere a sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap (2 
miliarde lei). Echilibrarea 
bugetelor locale, pe anul 2005, în 
mare deficit în judeţul Hunedoara, 
se impune pentru acoperirea de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrare au fost repartizate 
pe judeţe pe criteriile prevăzute la  
art.29, alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 
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a persoanelor cu handicap de la 
47.156.000 mii lei la 49.156.000 
mii lei ; 
- sume defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrare de la 
238.856.000 mii lei la 
266.856.000 mii lei 
 
 

 
Autor: Domnul deputat Gheorghe 
Barbu – Grup Parlamentar PD 
 

către primărie a sumelor necesare 
ca difernţă de preţ la serviciile de 
apă şi canalizare pentru populaţia 
din Valea Jiului (20 miliarde lei) 
ce beneficiează de prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 41/2000, 
însemnând aproximativ 25.000  
familii şi, de asemenea, pentru 
susţinerea primăriei Municipilului 
Hunedoara în vederea finalizării 
parcului industrial (8 miliarde lei) 

 
   

privind finanţele publice locale, 
aprobată prin Legea nr.108/2004. 

Nu se precizează sursa de 
finanţare. 

 

308. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune majorarea sumei la nr. 
crt.  26 judeţul Maramureş – 
„Susţinerea sistemului de 
protecţie a persoanelor cu 
handicap” de la 82.510.000 mii 
lei la 160.000.000 mii lei . 
 
 
 
 
 
Sursă de finantare: de la 
cap.5001, articoul  40 „ 
Transferuri neconsolidabile”, 
alineatul 06 „Servicii sociale”   
 
 
 
Autori:  Domnii deputaţi Eugen 

Necesarul solicitat de judeţul 
Maramureş pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a 
persoanelor cu handicap s-a 
ridicat la 172.774.207 mii lei, 
suma fiind necesară pentru 
acoperirea cheltu-ielilor de 
personal şi materiale pentru cele 4 
unităţi de protecţie şi pentru 
drepturile asistentului personal al 
persoanei cu handicap şi a 
restanţelor din 2004.  

        Avand in vedere ca suma 
alocata prin bugetul pe 2005 este 
de doar 62% din cea alocata in 
2004, in conditiile in care numarul 
asistentilor personali si al 
persoanelor cu handicap se 
mentine, suplimentarea acestor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
alineatul nou introdus la art.26 se 
creează posibilitatea redistribuirii 
între sumele prevăzute în anexa nr. 
4 şi sumele privind susţinerea 
sistemului de protecţie a persoanelor 
cu handicap din anexa nr.5, în 
cadrul aceluiaşi judeţ. 

Totodată, sursa de finanţare nu 
poate fi luată în considerare 
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Nicolăescu şi Radu Stroe - PNL 
 

fonduri este vitala pentru bugetul 
local. 

 
309. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 

impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 28, judeţul Mureş, a sumelor 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a persoanelor cu 
handicap de la 111.590.000 mii 
lei la 256.590.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Domnul deputat Borbely 
Lazzlo-Grup parlamentar 
UDMR. 

Suma suplimentară este necesară 
pentru acoperirea cheltuielilor 
celor 8 cămine din judeţul Mureş, 
care prin Legea nr.343/2004 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.102/1999 
privind protecţia socială şi 
încadrarea în muncă a persoanelor 
cu handicap, au fost reorganizate 
ca structuri fără personalitate 
juridică în subordinea consiliilor 
judeţene. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
alineatul nou introdus la art.26 se 
creează posibilitatea redistribuirii 
între sumele prevăzute în anexa nr. 
4 şi sumele privind susţinerea 
sistemului de protecţie a persoanelor 
cu handicap din anexa nr.5, în 
cadrul aceluiaşi judeţ. 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 

310. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 28, judeţul Mureş, a sumelor 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru cultură şi culte, din care, 
Instituţii de cultură preluate de 
autorităţile locale de la 
32.186.000 mii lei la  44.425.523 
mii lei. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Majorarea este necesară pentru 
acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare ale Teatrului Naţional 
Târgu Mureş. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta a 
fost reformulat şi se regăseşte în 
anexa nr.1 Amendamente admise, la 
nr. crt.64. 
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Guvernului  

Autori: Comisia pentru cultură, 
culte, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului, 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat UDMR Borbely Laszlo. 

 
311. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 

impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 37, judeţul Timiş, a sumelor 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale cu suma de 85,324 
miliarde lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Domnul senator PRM 
Valentin Dinescu şi domnii 
deputaţi PRM Ludovic Mardari, 
Mircea Purceld şi Gheorghe 
Pribeanu. 

Susţinerea obiectivelor de 
investiţii (Parcul Industrial, 
Deponeul etc.) aflate în derulare 
cu finanţare şi în anul 2005. 

Susţinerea procentuală a 
proiectelor PHARE, ISPA, 
SAPARD (drumuri, apă, canal, 
îmbunătăţiri funciare etc.). 

Creşterea cheltuielilor cu 
finanţarea primăriilor în 2005 faţă 
de 2004 (salarii, utilităţi etc.), 
coroborată cu scăderea veniturilor 
rezultate din colectarea taxelor şi 
impozitelor, consecinţă a sărăcirii 
populaţiei, în special din mediul 
rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrare au fost repartizate 
pe judeţe pe criteriile prevăzute la 
art.29, alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 
privind finanţele publice locale, 
aprobată prin Legea nr.108/2004. 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 

 
312. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 

impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 37, judeţul Timiş, a sumelor 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru contribuţii la personalul 
neclerical cu suma de 2,818 

Creşterea salariului minim pe 
economie în 2005 faţă de 2004. 

Creşterea cu 47 a numărului 
personalului neclerical ca urmare 
a solicitărilor venite din partea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta a 
fost reformulat şi se regăseşte în 
anexa nr.1 Amendamente admise, la 
nr. crt.63. 
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locale, pe anul 2005 miliarde lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Domnul senator PRM 
Valentin Dinescu şi domnii 
deputaţi PRM Ludovic Mardari, 
Mircea Purceld şi Gheorghe 
Pribeanu. 

unităţilor de cult nou apărute. 

313. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 37, judeţul Timiş, a sumelor 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a persoanelor cu 
handicap cu suma de 6,962 
miliarde lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Domnul senator PRM 
Valentin Dinescu şi domnii 
deputaţi PRM Ludovic Mardari, 
Mircea Purceld şi Gheorghe 
Pribeanu. 

Creşterea salariului minim pe 
economie în 2005 faţă de 2004, 
salariu care trebuie asigurat atât 
persoanelor cu handicap cât şi 
însoţitorilor acestora. 

Veniturile Consiliilor locale nu 
pot fi luate în considerare pentru 
acoperirea diferenţei necesare. 

Numărul persoanelor care se 
încadrează în condiţiile prevăzute 
de lege pentru acordarea 
sprijinului financiar este în 
creştere. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
alineatul nou introdus la art.26 se 
creează posibilitatea redistribuirii 
între sumele prevăzute în anexa nr. 
4 şi sumele privind susţinerea 
sistemului de protecţie a persoanelor 
cu handicap din anexa nr.5, în 
cadrul aceluiaşi judeţ. 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 

 
314. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 

impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 35, judeţul Suceava, a 
sumelor defalcate din impozitul 

Creşterea sumei este vital 
necesară având în vedere nevoile 
de reabilitare a şcolilor, a reţeleor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din impozitul pe venit 
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a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

pe venit pentru echilibrare de la 
534.588.000 mii lei la 
634.588.000 mii  lei. 
 

 
 
Autori: Domnul deputat prof. dr. 
Tudor Mohora -PSD 

de iluminat public, finantarea şi 
cofinanţarea lucrărilor de interes 
public şi pentru funcţionarea 
corespunzătoare a serviciilor 
publice   

pentru echilibrare au fost repartizate 
pe judeţe pe criteriile prevăzute la  
art.29, alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 
privind finanţele publice locale, 
aprobată prin Legea nr.108/2004. 

Totodată, nu se precizează sursa 
de finanţare. 

 
315 Anexa nr.5 – Sume defalcate din 

impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

 
 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 35, judeţul Suceava, a 
sumelor defalcate din impozitul 
pe venit pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a 
persoanelor cu handicap de la 
139.589.000 mii lei la 
411.589.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului, Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PSD Tudor Mohora. 
 

Suma repartizată pentru anul 
2005 reprezintă doar 42,7% din 
suma alocată în anul 2004. 

 

 

   Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
alineatul nou introdus la art.26 se 
creează posibilitatea redistribuirii 
între sumele prevăzute în anexa nr. 
4 şi sumele privind susţinerea 
sistemului de protecţie a persoanelor 
cu handicap din anexa nr.5, în 
cadrul aceluiaşi judeţ. 

Totodată, nu se precizează sursa 
de finanţare. 

 

316. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune suplimentarea  
sumelor defalcate din impozitul 
pe venit pentru echilibrare cu 
suma de 8.636.351,16 euro astfel: 
 
- la nr.crt.26, judeţul Maramureş 
cu  3.344.053,53 euro; 

Suma este necesară în vederea 
acoperirii contribuţiei la 
cofinanţarea Proiectului PHARE 
RO2002/000 -586.05.02.03.01.10 
„Dezvoltarea zonelor turistice 
Luna Şes (Satu Mate) –Borşa 
(Maramureş) de către consiliile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrare au fost repartizate 
pe judeţe pe criteriile prevăzute la  
art.29, alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 
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- la nr.crt.32, judeţul Satu Mare 
cu  5.292.297,63  euro 
 
Autori: Doamna senator  Maria 
Ciocan-PRM, domnul senator 
Liviu Doru Bindea-PRM,  
doamna deputat Augusta Maria 
Moş-PSD şi domnul deputat 
Petre Moldovan-PSD şi domnul 
deputat Mircea Ifrim-PRM.  

judeţene Satu Mare şi Maramureş. 
Respectivul proiect a fost 

aprobat la finantre în cadru 
programului PHARE 2002 
„Coeziune economică şi socială, 
infrastructură regionala şi locală”. 

privind finanţele publice locale, 
aprobată prin Legea nr.108/2004. 

 

317. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

 
 

Se propune majorarea sumei la nr. 
crt.  41 judeţul Vrancea pentru: 
 
-susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap de la 
83.068.000 mii lei la 179.000.000  
mii lei ; 
- sume defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrare de la 
283.786.000 mii lei la 
373.800.000 mii lei 

 
 

Autor :Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenejarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor  şi domnul 
deputat Cătălin Popescu – Grup 
Parlamentar  PSD 

Judeţul Vrancea este unul din 
judeţele cu venituri proprii foarte 
mici. Acest lucru este susţinut prin 
faptul că din totalul de 67 consilii 
locale comunale, un număr de 54 
consilii nu-şi pot finanţa cheltuielile 
de salarii din venituri proprii decât 
în proporţie de 30%. 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
alineatul nou introdus la art.26 se 
creează posibilitatea redistribuirii 
între sumele prevăzute în anexa nr. 
4 şi sumele privind susţinerea 
sistemului de protecţie a persoanelor 
cu handicap din anexa nr.5, în 
cadrul aceluiaşi judeţ. 

Totodată, sumele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrare 
au fost repartizate pe judeţe pe 
criteriile prevăzute la art.29, alin.(2) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 45/2003 privind 
finanţele publice locale, aprobată 
prin Legea nr.108/2004. 
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318. Anexa nr.5 – Sume defalcate din 

impozitul pe venit pentru 
susţinerea sistemului de protecţie 
a persoanelor cu handicap, cultură 
şi culte şi echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 42, Municipiul Bucureşti, a 
sumelor defalcate din impozitul 
pe venit pentru cultură şi culte, 
din care, Instituţii de cultură 
preluate de autorităţile locale cu 
suma de 5.000.000 mii lei pentru 
lucrări în continuare şi dotări la 
sediul Teatrului Masca, din Bd. 
Uverturii nr. 70 – 72, de la 
22.642.000 mii lei la  27.642.000 
mii lei. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Autori: Comisia pentru cultură, 
culte, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului, 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PSD Mihai Adrian 
Mălaimare 

 

Suma este necesară pentru 
încheierea lucrărilor la noul sediu 
al Teatrului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta a 
fost reformulat şi se regăseşte în 
anexa nr.1 Amendamente admise, la 
nr. crt.62 . 

319. Anexa nr.7 – Sume defalcate din  
taxa pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei pe anul 2005 

 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt.8, judeţul Braşov, a sumelor 
defalcate din  taxa pe valoarea 
adăugată pentru subvenţionarea 
energiei termice livrată populaţiei 

Sumele propuse pentru judeţul 
Braşov reprezintă sume minimale 
de cheltuieli în domeniu. 

Se suplimentează cu aproximativ 
51.000.000 mii lei pe seama 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru subvenţionarea 
energiei termice livrată populaţiei 
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pe anul 2005 de la 149.441.000 
mii lei la 200.000.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Cancelariei Primului-Ministru 
- Diminuarea cu 15.000.000 mii 
lei de la Botoşani şi 36.000.000 
mii lei de la Constanţa. 
 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenejarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
economică a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a 
Camerei Deputaţilor, domnul 
senator Nicolae Vlad Popa – PNL 
şi domnul deputat Gheorghe 
Dinu-Grup parlamentar PRM. 

diminuării cu 15.000.000 mii lei 
de la Botoşani şi 36.000.000 mii 
lei de la Constanţa.  

Judeţul Braşov are 7-8 luni 
anotimp rece, când este nevoie de 
pornirea încălzirii, în comparaţie 
cu cele două judeţe care au 
alocaţii de aproape 2 ori mai mari, 
dar cu anotimpuri mult mai 
pretenţioase. Pe seama închiderii 
întreprinderii Roman, Tractorul, 
Rulmentul, Nitramonia etc, 
populaţia nu poate suporta costul 
încălzirii din ce în ce mai mare. 

 

au fost determinate conform art.1(1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.48/2004 potrivit 
căruia sumele alocate în anul 2005 
se diminuează cu o cotă de 33% 
raportat la sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei prevăzute pentru 
anul 2004. 

320. Anexa nr.7 – Sume defalcate din  
taxa pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei pe anul 2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt.15, judeţul Covasna, a 
sumelor defalcate din  taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei pe anul 2005 de 
la 12.425.000 mii lei la 
17.917.000 mii lei. 
 
 

Sumele necesare sunt calculate 
în funcţie de numărul de 
beneficiari. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru subvenţionarea 
energiei termice livrată populaţiei 
au fost determinate conform art.1(1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.48/2004 potrivit 
căruia sumele alocate în anul 2005 
se diminuează cu o cotă de 33% 
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Autori: Domnul senator Puskas 
Balint şi domnul deputat Marton 
Arpad - Grup parlamentar 
UDMR 

raportat la sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei prevăzute pentru 
anul 2004. 

321. Anexa nr.7 – Sume defalcate din  
taxa pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei pe anul 2005 

Se propune majorarea sumei de la 
nr. crt. 27 judeţul Mehedinţi - de 
la 100.905.000 mii lei la 
200.605.000 mii lei . 
 
Sursă de finantare: Bugetul 
Administraţiei Publice Locale, 
titlul „Subvenţii de la buget 
pentru instituţii publice”. 
  
Autor:  Domnul deputat Mihai 
Stănişoară- Grup parlamentar 
PD. 
 

Din cauza nivelului scăzut al 
venitului mediu al locuitorilor 
judeţului Mehedinţi, pentru care 
se acordă ajutoare pentru 
încălzirea locuinţelor pe timp de 
iarnă. Experienţa iernilor trecute a 
demonstrart insuficienţa 
resurselor autorităţilor publice 
locale şi judeţene în acest sens.   

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru subvenţionarea 
energiei termice livrată populaţiei 
au fost determinate conform art.1(1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.48/2004 potrivit 
căruia sumele alocate în anul 2005 
se diminuează cu o cotă de 33% 
raportat la sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei prevăzute pentru 
anul 2004. 

322. Anexa nr.7 – Sume defalcate din  
taxa pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei pe anul 2005 

Se propune majorarea sumei de la 
nr. crt. 28 judeţul Mureş - de la 
22.190.000 mii lei la 52.190.000 
mii lei . 
 
Sursă de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor:  Domnul deputat Borbely 
Lazzlo -Grup parlamentar 
UDMR. 

Suma suplimentară este necesară 
pentru acoperirea cheltuielilor 
suplimentare cu energia termică 
livrată populaţiei pe timpul iernii. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru subvenţionarea 
energiei termice livrată populaţiei 
au fost determinate conform art.1(1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.48/2004 potrivit 
căruia sumele alocate în anul 2005 
se diminuează cu o cotă de 33% 
raportat la sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 



                                                                                                                                                                     
 
 

 219

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

 subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei prevăzute pentru 
anul 2004. 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 

 
323. Anexa nr.7 – Sume defalcate din  

taxa pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei pe anul 2005 

 
 

Se propune majorarea sumei de la 
nr. crt. 35 judeţul Suceava - de la 
272.090.000 mii lei la 
472.090.000 mii lei . 
 
Autor: Domnul deputat PSD Prof. 
dr. Tudor Mohora. 
 

Prevederile iniţiale prevăd doar 
un procent de 67% din sumele 
repartizate în anul 2004 şi nu pot 
acoperi cheltuielile necesare 
pentru anul 2005. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru subvenţionarea 
energiei termice livrată populaţiei 
au fost determinate conform art.1(1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.48/2004 potrivit 
căruia sumele alocate în anul 2005 
se diminuează cu o cotă de 33% 
raportat la sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei prevăzute pentru 
anul 2004. 

324. Anexa nr.7 – Sume defalcate din  
taxa pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei pe anul 2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 37, judeţul Timiş, a sumelor 
defalcate din TVA pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei cu suma de 

S-a prevăzut pentru 2005, în 
proiectul Legii bugetului de stat, o 
diminuare cu 161,671 miliarde lei 
faţă de 2004, deşi numărul 
persoanelor îndreptăţite să 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru subvenţionarea 
energiei termice livrată populaţiei 
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205,758 miliarde lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Domnul senator PRM 
Valentin Dinescu şi domnii 
deputaţi PRM Ludovic Mardari, 
Mircea Purceld şi Gheorghe 
Pribeanu. 

primească subvenţii la căldură în 
anul 2005, va fi mai mare, 
condiţiile stabilite de legislaţie 
fiind mai permisive decât în 2004. 

Chiar şi în 2004 a fost necesară 
alocarea a peste 44 de miliarde lei 
de la Consiliul Local Timişoara, 
din venituri proprii, pentru 
onorarea tuturor  solicitărilor 
persoanelor îndreptăţite. 

au fost determinate conform art.1(1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.48/2004 potrivit 
căruia sumele alocate în anul 2005 
se diminuează cu o cotă de 33% 
raportat la sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei prevăzute pentru 
anul 2004. 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este limitat şi 
se utilizează potrivit dispoziţiilor 
Legii privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 

 
325. Anexa nr.7 – Sume defalcate din  

taxa pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei pe anul 2005 

 
 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 41, judeţul Vrancea, a 
sumelor defalcate din TVA 
pentru subvenţionarea energiei 
termice livrată populaţiei de la 
82.403.000 mii lei la 122.900.000 
mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenejarea 

Judeţul Vrancea este unul din 
judeţele cu venituri proprii foarte 
mici. Acest lucru este susţinut 
prin faptul că din totalul de 67 
consilii locale comunale, un 
număr de 54 consilii nu-şi pot 
finanţa cheltuielile de salarii din 
venituri proprii decât în proporţie 
de 30%. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru subvenţionarea 
energiei termice livrată populaţiei 
au fost determinate conform art.1(1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.48/2004 potrivit 
căruia sumele alocate în anul 2005 
se diminuează cu o cotă de 33% 
raportat la sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
subvenţionarea energiei termice 
livrată populaţiei prevăzute pentru 
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teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor  şi domnul 
deputat Catălin Popescu- Grup 
parlamentar PSD.  
 

anul 2004. 

326. Anexa nr.8, 8a şi 8b – Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului, creşelor şi  centrelor 
judeţene şi locale de consultanţă 
agricolă, pe anul  2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt.8, judeţul Braşov, a sumelor 
defalcate din  taxa pe valoarea 
adăugată pentru: 

- finanţarea cheltuielilor 
instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de la 
1.186.003.000 mii lei la 
1.725.000.000 mii lei., din care: 

 cheltuieli de personal - de 
la 1.063.736.000 mii lei la 
1.270.000.000 mii lei.; 

 burse pentru elevi şi 
obiecte de inventar - de la 
8.726.000 mii lei la 
30.000.000 mii lei.. 

 
-  susţinerea sistemului de protecţie 

a copilului de la 93.903.000 mii lei 
la 180.000.000 mii lei.; 

- creşe de la 3.710.000 mii lei la 
5.200.000 mii lei.; 

- centrele judeţene şi locale de 
consultanţă agricolă de la 3.328.000 
mii lei la 3.900.000 mii lei.; 

- finanţarea cheltuielilor 
instituţiilor de învăţământ special de 
la 58.425.000 mii lei la 80.000.000 

Sumele propuse pentru judeţul 
Braşov reprezintă sume minimale 
de cheltuieli în domeniu  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat au 
fost determinate astfel:  

- cheltuielile de personal în 
funcţie de numărul maxim de 
posturi, pe judeţe, finanţat pentru 
învăţământul preuniversitar de stat 
prevăzut în anexa nr.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2004, privind unele măsuri în 
domeniul învăţământului, 

- produsele lactate şi de 
panificaţie în funcţie de numărul de 
elevi şi copii preşcolari beneficiari, 
numărul de zile de şcolarizare şi de 
valoarea produselor lactate şi de 
panificaţie 

- burse şi obiecte de inventar. 
- pentru susţinerea sistemului de 

protecţie a copilului, pentru creşe şi 
pentru centre judeţene şi locale de 
consultanţă agricolă, sumele au fost 
stabilite având în vedere indicatorii 
macroeconomici prognozaţi pe anul 
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mii lei.; 
- finanţarea cheltuielilor 

instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru produse 
lactate şi de panificaţie de la 
55.116.000 mii lei la 68.000.000 mii 
lei.; 

- finanţarea cheltuielilor 
instituţiilor de învăţământ din 
bugetele locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor de la 
1.072.462.000 mii lei la 
1.577.000.000 mii lei.. 

 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Cancelariei Primului-Ministru 
 
Autor: Domnul senator Nicolae 

Vlad Popa – PNL. 

2005. 
Bugetul Cancelariei Primului-

ministru este dimensionat pentru 
finantarea cheltuielilor curente de 
funcţionare ale acestuia şi pentru 
destinaţii menţionate expres în legea 
bugetului de stat. 

327. Anexa nr.8, 8a şi 8b – Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului, creşelor şi  centrelor 
judeţene şi locale de consultanţă 
agricolă, pe anul  2005 

Se propune majorarea sumei 
totale de la nr. crt. 15 judeţul 
Covasna  - de la  611.460.000 mii 
lei 704.739.000 mii lei,  din care: 
- învăţământ preuniversitar de stat 
de la 561.618.000 mii lei la 
640.789.000 mii lei, din care 
pentru: 

 învăţământ special de la 
14.993.000 mii lei la 
18.650.000 mii lei; 

 bugetele locale ale 

Majorarea este necesară 
deoarece sumele propuse în 
proiectul de lege sunt insuficiente 
pentru acoperirea cheltuielilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu sunt 
prevãzute sursele de finanţare. 

Sumele respective au fost 
stabilite astfel: 
- pentru învãţãmântul 

preuniversitar de stat, în funcţie de 
numãrul maxim de posturi 
prevãzut în Anexa nr.1 din 
Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr.38/2004, privind 
unele mãsuri în domeniul 
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comunelor, oraşelor şi 
municipiilor  de la 
518.486.000 mii lei la 
594.000.000 mii lei de 
personal, din care pentru: 

 finanţarea cheltuielilor 
de la 515.195.000 mii lei la 
589.000.000 mii lei; 

 burse pentru elevi şi 
obiecte de inventar de la 
3.291.000 mii lei la 
5.000.000 mii lei. 

- susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului de la 
44.851.000 mii lei la 58.000.000 
mii lei; 
- creşe de la 1.614.000 mii lei la 
1.950.000 mii lei; 
- centre judeţene şi locale de 
consultanţă agricolă de la 
3.377.000 mii lei la 4.000.000 
mii lei; 
 
Autori: Domnul senator Puskas 
Balint şi domnul deputat Marton 
Arpad - Grup parlamentar 
UDMR   
 

învãţãmântului; 
- pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului, pentru creşe şi 
pentru centre judeţene şi locale de 
consultanţă agricolă, sumele au fost 
stabilite având în vedere indicatorii 
macroeconomici prognozaţi pe anul 
2005. 

328. Anexa nr.8, 8a şi 8b – Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, 

Se propune majorarea sumei de la 
nr. crt. 27 judeţul Mehedinţi - de 
la 722.180.000 mii lei la 
800.000.000 mii lei şi, respectiv, 
a sumei de 660.032.000 mii lei la 

Insuficienţa sumelor alocate 
pentru necesităţile comunităţlor 
locale în scopul asigurării 
învăţământului de bază pentru toţi 
copiii.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu sunt 
prevãzute sursele de finanţare. 

Sumele pentru învãţãmântul 
preuniversitar de stat au fost 
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susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului, creşelor şi  centrelor 
judeţene şi locale de consultanţă 
agricolă, pe anul  2005 

726.035.200 mii lei pentru 
învăţământul preuniversitar de 
stat. 
 
Sursă de finantare: bugetul 
ministerului de resort 
 
Autor:  Domnul deputat Mihai 
Stănişoară- Grup parlamentar 
PD. 
 

stabilite în funcţie de numãrul 
maxim de posturi prevãzut în Anexa 
nr.1 din Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr. nr.38/2004, privind 
unele mãsuri în domeniul 
învãţãmântului. 

 

329. Anexa nr.8 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, susţinerea 
sistemului de protecţie a 
copilului, creşelor şi  centrelor 
judeţene şi locale de consultanţă 
agricolă, pe anul  2005 

Se propune majorarea sumei 
totale de la nr. crt. 22 judeţul 
Hunedoara - de la 1.132.268.000 
mii lei 1.182.266.000 mii lei, 
respectiv cu 50 miliarde lei din 
care pentru: 
- învăţământ preuniversitar de stat 
de la 1.036.626.000 mii lei la 
1.071.626.000 mii lei; 
- susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului de la 
87.144.000 mii lei la 100.144.000 
mii lei; 
- creşe de la 5.268.000 mii lei la 
7.268.000 mii lei 
 
Autor:  Domnul deputat 
Gheorghe Barbu- Grup 
parlamentar PD. 
 

Pentru ca funcţiile legate de 
învăţământul preuniversitar, 
respectiv susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului să fie cu 
adevărat finanţate.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu sunt 
prevãzute sursele de finanţare. 

Sumele respective au fost 
stabilite astfel: 

- pentru învãţãmântul 
preuniversitar de stat, în funcţie de 
numãrul maxim de posturi 
prevãzut în Anexa nr.1 din 
Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr. nr.38/2004, privind 
unele mãsuri în domeniul 
învãţãmântului; 

- pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului şi pentru 
creşe, sumele au fost stabilite 
având în vedere indicatorii 
macroeconomici prognozaţi pe 
anul 2005. 

Nu este precizată sursa de 
finanţare. 
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330. Anexa nr.8 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, susţinerea 
sistemului de protecţie a 
copilului, creşelor şi  centrelor 
judeţene şi locale de consultanţă 
agricolă, pe anul  2005 

Se propune majorarea sumei 
totale de la nr. crt. 22 judeţul 
Hunedoara - de la 1.132.268.000 
mii lei 1.152.268.000 mii lei, 
respectiv pentru învăţământul 
preuniversitar de stat de la 
1.036.626.000 mii lei la 
1.056.626.000 mii lei; 
 
Sursă de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Domnul deputat Winkler 
Iului- Grup parlamentar UDMR. 
 

Majorarea este necesară 
deoarece sumele propuse în 
proiectul de lege sunt insuficiente 
pentru acoperirea cheltuielilor.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit dispoziţiilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
      Sumele pentru învãţãmântul 
preuniversitar de stat au fost 
stabilite în funcţie de numãrul 
maxim de posturi prevãzut în Anexa 
nr.1 din Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr. nr.38/2004, privind 
unele mãsuri în domeniul 
învãţãmântului. 
 

331. Anexa nr.8 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, susţinerea 
sistemului de protecţie a 
copilului, creşelor şi  centrelor 
judeţene şi locale de consultanţă 
agricolă, pe anul  2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt.26, judeţul Maramureş, a 
sumelor defalcate din  taxa pe 
valoarea adăugată pentru  
susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului de la 81.521.000 mii 
lei la 160.000.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Doamna deputat PSD 
Augusta Moş şi domnii deputaţi 

Sumele propuse nu sunt 
suficiente pentru întreţinerea celor 
1500 de copii care sunt ocrotiţi în 
servicii alternative: asistenţă 
maternală, centre de plasament, 
case de tip familial precum şi 
pentru preconizata mărire de 
personal în urma aplicării noii 
legislaţii şi standardelor din 
protecţia copilului. 

În judeţ există 52 de servicii 
alternative deschise pentru 
protecţia copilului iar sumele 
alocate sunt insuficiente pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit dispoziţiilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiulu 
bugetar. 

Sumele respective au fost 
stabilite având în vedere indicatorii 
macroeconomici prognozaţi pe anul 
2005, asigurând o creştere de 11,8% 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

PSD Petre Moldovan şi Petru 
Godja. 

întreţinerea clădirilor. 
Datorită lipsei de fonduri în 

prezent există restanţe la achitarea 
salariilor personalului instituţiilor. 

 
 

a cheltuielilor pe anul 2005 faţa de 
anul 2004. 

332. Anexa nr.8 şi 8a – Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului, creşelor şi  centrelor 
judeţene şi locale de consultanţă 
agricolă, pe anul  2005 

Se propune majorarea sumei 
totale de la nr. crt. 32 judeţul Satu 
Mare - de la 986.683.000 mii lei 
1.010.909.902 mii lei, din care: 
 
-susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului de la 78.997.000 mii 
lei la 99.422.902 mii lei; 
 
- centre judeţene de consultanţă 
agricolă de la 5.009.000 mii lei la 
8.810.000 mii lei; 
 
- produse lactate şi de panificaţie 
de la 45.131.000 mii lei la 
49.000.000 mii lei. 
 
 
Autori:  Domnii deputaţi Varga 
Attila şi Erdei-Doloczki Istvan- 
Grup parlamentar UDMR. 
 

Majorarea este necesară 
deoarece sumele propuse în 
proiectul de lege sunt insuficiente 
pentru acoperirea cheltuielilor.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu sunt 
prevãzute sursele de finanţare. 

Sumele respective au fost 
stabilite astfel: 

-   pentru învãţãmântul 
preuniversitar de stat, în funcţie 
de numãrul maxim de posturi 
prevãzut în Anexa nr.1 din 
Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr. nr.38/2004, 
privind unele mãsuri în 
domeniul învãţãmântului; 

- pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului şi pentru 
centre judeţene şi locale de 
consultanţă agricolă, sumele au 
fost stabilite având în vedere 
indicatorii macroeconomici 
prognozaţi pe anul 2005. 

333 Anexa nr.8 şi 8b – Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor instituţiilor de 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 35, judeţul Suceava, a 
sumelor defalcate din TVA: 
-  pentru susţinerea sistemului de 

În judeţul Suceava este o mare 
presiune din partea familiilor cu 
copii mici pentru înscrierea 
acestora în creşe. Se are în vedere 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu sunt 
prevãzute sursele de finanţare. 
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învăţământ preuniversitar de stat, 
susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului, creşelor şi  centrelor 
judeţene şi locale de consultanţă 
agricolă, pe anul  2005 

 
 
 

protecţie a copilului de la 
113.693.000 mii lei la 
153.693.000 mii lei.; 
-  pentru creşe de la 4.814.000 mii 
lei la 5.814.000 mii lei; 
- pentru cheltuieli de personal de 
la  1.391.720.000 mii lei la  
1.708.720.000 mii  lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului, Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat 
PSD Tudor Mohora. 

şi faptul că natalitatea şi 
sprijinirea copiilor sunt domenii 
prioritare, actuale şi de 
perspectivă, ale Guvernului 
României. 

 
 

334. Anexa nr.8, 8a şi 8b – Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului, creşelor şi  centrelor 
judeţene şi locale de consultanţă 
agricolă, pe anul  2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 37, judeţul Timiş, a sumelor 
defalcate din TVA: 
-  pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului cu suma de 
42 miliarde lei; 
- pentru centrele judeţene şi 
locale de consultanţă agricolă cu 
suma de 270 milioane lei; 
- pentru creşe cu suma de 1,42 
miliarde lei; 
- pentru învăţământul special cu 
suma de 5,055 miliarde lei.; 
- pentru produsele lactate şi de 
panificaţie cu suma de 1,917 
miliarde lei; 
- pentru finanţarea cheltuielilor de 

Creşterea costurilor pe copil 
instituţionalizat. 

Creşterea numărului de asistenţi 
maternali. 

Întreţinerea şi funcţionarea 
centrelor de copii instituţionalizaţi 
şi a celor de tranzit este mai 
costisitoare în 2005 faţă de 2004 
(energie electrică, hrană şi 
combustibil mai scumpe). 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se 
utilizează potrivit dispoziţiilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiulu 
bugetar. 
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personal la instituţiile de 
învăţământ preuniversitar de stat 
cu suma de 318,486 miliarde lei; 
- pentru bursele elevilor şi obiecte 
de inventar cu suma de 
2,533miliarde lei. 
 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Domnul senator PRM 
Valentin Dinescu şi domnii 
deputaţi PRM Ludovic Mardari, 
Mircea Purceld şi Gheorghe 
Pribeanu. 

335. Anexa nr.8 şi 8a – Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului, creşelor şi  centrelor 
judeţene şi locale de consultanţă 
agricolă, pe anul  2005 

(r.c.) 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 41, judeţul Vrancea, a 
sumelor defalcate din TVA: 
-  pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului de la 
76.366.000 mii lei la 102.600.000 
mii lei; 
- pentru finanţarea cheltuielilor 
instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de la 
772.422.000 mii lei la 
858.053.000 mii lei; 
 
 
Autori: Comisia pentru 

 Judeţul Vrancea este unul din 
judeţele cu venituri proprii foarte 
mici. Acest lucru este susţinut 
prin faptul că din totalul de 67 
consilii locale comunale, un 
număr de 54 consilii nu-şi pot 
finanţa cheltuielile de salarii din 
venituri proprii decât în proporţie 
de 30%.  

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu sunt 
prevãzute sursele de finanţare. 

Sumele respective au fost 
stabilite având în vedere indicatorii 
macroeconomici prognozaţi pe anul 
2005, asigurând o creştere de 11,8% 
a cheltuielilor pe anul 2005 faţa de 
anul 2004. 
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administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenejarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat Cătălin Popescu- Grup 
parlamentar PSD.  
 

336. Anexa nr.9- Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2005 

Se propune suplimentarea cu 14,0 
miliarde lei a sumei de 86,954 
miliarde lei prevăzută pentru 
judeţul Argeş în proiectul Legii 
bugetului de stat. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Domnii deputaţi PSD 
Gheorghe Marin, Filip 
Georgescu, Alexandru Stănescu, 
Ion Burnei şi Georgiu Gingăraş. 
 

Judeţul Argeş fiind un judeţ de 
câmpie –deal –munte, costurile 
pentru drumuri sunt mai mari 
deoarece sunt necesare lucrări 
speciale de amenajări. 

Sumele alocate pentru judeţul 
Argeş de la bugetul de stat, cu 
această destinaţie, din 1990 până 
în prezent, au fost mai mici decât 
media pe ţară şi ca urmare starea 
drumurilor este sub cea care să 
îndeplinească condiţiile de 
siguranţă a circulaţiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
repartizarea pe judeţe a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri judeţene şi 
comunale s-a făcut în funcţie de 
lungimea acestora prevăzută în 
Anuarul Statistic al României pe 
anul 2003.  

 

337. Anexa nr.9- Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2005 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt.8, judeţul Braşov, a sumelor 
defalcate din  taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri judeţene 
şi comunale, pe anul 2005 de la 
61.069.000 mii lei la 400.000.000 
mii lei. 
 

Sumele propuse pentru judeţul 
Braşov reprezintă sume minimale 
de cheltuieli în domeniu. 

 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
propusă nu poate fi luată în 
considerare. 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Cancelariei Primului-Ministru 
 
Autor: Domnul senator Nicolae 
Vlad Popa – PNL. 

 
 
 
 
 
 

338. Anexa nr.9- Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2005 

 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt.8, judeţul Braşov, a sumelor 
defalcate din  taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri judeţene 
şi comunale,  de la 39.348.000 
mii lei la 60.000.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 
câte 5.000.000 mii lei la judeţele 
Bacău, Argeş, Buzău, Timiş. 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenejarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
economică a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat Gheorghe Dinu-Grup 
parlamentar PRM 
 

Este de neînţeles cum 
Braşovului i se alocă aproape ½ 
din alocaţiile de la Bacău, Bihor, 
Botoşani, Buzău, Argeş etc. 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
propusă nu poate fi luată în 
considerare. 

 

339. Anexa nr.9- Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt.15, judeţul Covasna, a 

Starea deplorabilă a drumurilor 
şi podurilor din judeţul Covasna 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 



                                                                                                                                                                     
 
 

 231

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia  respingerii 

drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2005 

sumelor defalcate din  taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumuri 
judeţene şi comunale, pe anul 
2005 de la 23.408.000 mii lei la 
60.000.000 mii lei. 
 
Autori: Domnul senator Puskas 
Balint şi domnul deputat Marton 
Arpad - Grup parlamentar 
UDMR 
 

solicită o finanţare. propusă nu poate fi luată în 
considerare. 

 

340. Anexa nr.9- Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2005   

Se propune suplimentarea 
Programului cu lucrările şi 
obiectivele finanţate prin 
Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului din 
transferuri de la bugetul de stat 
pe anul 2005 şi  majorarea sumei 
de la nr. crt. 26 judeţul 
Maramureş - de la 45.451.000 
mii lei la 90.000.000 mii lei . 
 
 
Autori: Doamna deputat Moş 
Augusta-Maria, domnul deputat 
Moldovan Petre- Grup 
parlamentar PSD. 
  

Asigurarea unui trafic rutier în 
condiţii de siguranţă şi confort 
impune corectarea elementelor 
geomatrice,  dar şi îmbunătăţirea 
căilor de rulare, ceea ce implică 
reabilitarea drumurilor, respectiv 
executarea unor lucrări de 
terasamente, suprastructură, ziduri 
de sprijin, şanţuri şi rigole, lucrări 
de siguranţa circulaţiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât această 
anexă nu are legătură cu bugetul 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului. 

341. Anexa nr.9- Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2005   

Se propune majorarea sumei de la 
nr. crt. 21 judeţul Harghita - de la 
44.105.000 mii lei la 100.000.000 
mii lei . 

Reţeaua de drumuri judeţene şi 
comunale necesită cheltuieli 

foarte ridicate de modernizare, 
iar podurile sunt într-o stare 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
propusă sursa de finanţare. 
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Sursă de finantare: prin 
majorarea sumelor defalcate din 
TVA alocate acestui tip de 
cheltuieli. 
 
  Autori: Domnii deputaţi Antal 
Istvan şi Kelemen Hunor-Grup 
parlamentar UDMR.   
 
 

avansată de degradare, punând în 
pericol siguranţa circulaţiei. 

    Suma solicitată este oricum 
mult sub necesar. 

342. Anexa nr.9- Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2005   

Se propune majorarea sumei de la 
nr. crt. 27 judeţul Mehedinţi - de 
la 53.242.000 mii lei la 
60.000.000 mii lei . 
 
Sursă de finantare: bugetul 
ministerului de resort 
 
Autor:  Domnul deputat Mihai 
Stănişoară- Grup parlamentar 
PD. 
 

Starea deplorabilă în care se 
găsesc drumurile judeţene şi 

comunale. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
propusă nu poate fi identificată şi 
luată în considerare. 

343. Anexa nr.9- Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2005   

Se propune majorarea sumei de la 
nr. crt. 28 judeţul Mureş - de la 
56.832.000 mii lei la 156.832.000 
mii lei . 
 
Sursă de finantare: majorarea 
sumelor defalcate din TVA 
alocate acestor cheltuieli. 
 

Suma suplimentară este 
necesară pentru acoperirea 

cheltuielior suplimentare privind 
reparatiile şi modernizarea 

drumurilor judeţene şi comunale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
propusă sursa de finanţare. 
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Autor: Domnul deputat Borbely 
Lazzlo -Grup parlamentar 
UDMR. 

344. Anexa nr.9- Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2005   

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 32, judeţul Satu Mare a 
sumelor defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale de la 48.539.000 mii 
lei la 152.000.000 mii lei. 
 
Autori: Domnii deputaţi Varga 
Attila şi Erdei-Doloczki Istvan- 
Grup parlamentar UDMR 

Starea deplorabilă a drumurilor 
şi podurilor din judeţ solicită o 
finanţare considerabil mai mare 
decât cea prevăzută.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
propusă sursa de finanţare. 

345. Anexa nr.9- Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2005  

 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 35, judeţul Suceava a sumelor 
defalcate din TVA pentru 
drumuri judeţene şi comunale de 
la 66.418.000 mii lei la 
106.418.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenejarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat Tudor Mohora –Grup 
parlamentar PSD. 
 

După judeţul Timiş, judeţul 
Suceava are cea mai lungă reţea 
de drumuri comunale. 

Tinând seama şi de caracterul 
turistic al judeţului, este absolut 
necesar ca aceste drumuri să fie 
modernizate. 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
propusă sursa de finanţare. 

346. Anexa nr.9- Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 37, judeţul Timiş, a sumelor 

Cea mai mare reţea de drumuri 
din ţară. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
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drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2005   

defalcate din TVA pentru 
drumuri judeţene şi comunale cu 
suma de 321,485miliarde lei. 
 
Sursa de finanţare: va fi stabilită 
de către Guvern. 
 
Autori: Domnul senator PRM 
Valentin Dinescu şi domnii 
deputaţi PRM Ludovic Mardari, 
Mircea Purceld şi Gheorghe 
Pribeanu. 

Cel mai mare număr de 
automobile raportat la celelalte 
judeţe din ţară, rezultând o 
contribuţie pentru drumuri pe 
măsură. 

Judeţul Timiş fiind un judeţ de 
câmpie, costurile pentru drumuri 
sunt mai mari (este necesar un 
terasament care include materiale 
mai multe, aduse de la distanţe 
mari). 

Sumele alocate pentru judeţul 
Timiş de la bugetul de stat, cu 
această destinaţie, din 1990 până 
în prezent, au fost cele mai mici 
faţă de restul ţării şi ca atare şi 
drumurile sunt foarte degradate. 

propusă sursa de finanţare. 

347. Anexa nr.9- Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2005 

 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt. 41, judeţul Vrancea, a 
sumelor defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale de la 56.508.000 mii 
lei la 177.000.000 mii lei.  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
organizarea teritoriului a 
Senatului, Comisia pentru 
administraţie publică, amenejarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat Cătălin Popescu-Grup 

Judeţul Vrancea este unul din 
judeţele cu venituri proprii foarte 
mici. Acest lucru este susţinut 
prin faptul că din totalul de 67 
consilii locale comunale, un 
număr de 54 consilii nu-şi pot 
finanţa cheltuielile de salarii din 
venituri proprii decât în proporţie 
de 30%.  

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu este 
propusă sursa de finanţare. 
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parlamentar PSD. 
 

348. Anexa nr.10 – Numărul maxim 
de posturi finanţat pentru  
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult, pe anul 2005 

 

Se propune suplimentarea la nr. 
crt.8, judeţul Braşov, a numărului 
maxim de posturi pentru 
personalul neclerical  angajat în 
unităţile de cult, pe anul 2005 de 
la 432 de posturi  la 560 de 
posturi. 
 
 
Autor: Domnul senator Nicolae 
Vlad Popa – PNL. 

Sumele propuse pentru judeţul 
Braşov reprezintă sume minimale 
de cheltuieli în domeniu. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu sunt 
prevãzute sursele de finanţare. 

 

349. Anexa nr.12 – Bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate pe anii 2003-2008 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate la cap.0001-Venituri – 
Total cu 15.738 miliarde lei de la 
76.991 miliarde lei la 92.729 
miliarde lei, din care: 
- Venituri curente :+632 miliarde 
lei de la 73.852 miliarde lei la 
74.484 miliarde lei  
- Sold cont curent: +4.319 
miliarde lei de la 0 la 4.319 
miliarde lei; 
 - Soldul  fondului de 
rezervă:+3.016 miliarde lei. de la 
0 la 3.016 miliarde lei 
 
 
  Sursa de finanţare: Diferenţa 
solicitată se deduce din soldul 
contului curent în sumă de 4.319 

La stabilirea bugetului Casei 
Naţionale de Asigurări de 
Sănătate – venituri totale, 
Ministerul Finanţelor Publice a 
aplicat indexarea cu indicele 
prognozat al inflaţiei pe anul 
2005 la bugetul pe anul 2004, 
nerectificat. 

La fundamentarea propunerii de 
buget Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate a avut în 
vedere venituri curente în sumă 
de 74.484 miliarde lei colectate 
de la contribuabili, estimate pe 
baza salariului mediu brut şi a 
venitului impozabil, corelate cu 
indicatorii macroeconomici 
furnizaţi de Ministerul 
Dezvoltării şi Prognozei, 

Se propune respingerea, întrucât 
potrivit principiilor şi regulilor 
aplicate la elaborarea bugetului, 
respectiv a principiului anualităţii 
menţionat la art. 11 din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, 
veniturile şi cheltuielile bugetare se 
aprobă prin lege pe o perioadă de un 
an, care corespunde exerciţiului 
bugetar. 

 Parlamentul, cu ocazia 
dezbaterilor asupra proiectului de 
Lege de aprobare a Ordonanţei  
Guvernului nr. 91/2004 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 
2004, a respins amendamentul 
Comisiei de sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor prin care se 
propunea ca veniturile totale să se 
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miliarde lei şi soldul fondului de 
rezervă de 3.016 miliarde lei , 
sume existente la ora actuală şi 
blocată de Ministerul Finanţelor 
Publice în trezorerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Autori:Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului şi Comisia pentru 

Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei şi Ministerul 
Finanţelor Publice , avându-se în 
vedere un grad ridicat de 
colectare. Suplimentarea propusă 
provine şi din utilizarea 
disponibilităţilor în valoare de 
4.319 miliarde lei şi a fondului de 
rezervă de 3.016 miliarde lei. 

În consecinţă, suplimentarea 
“Veniturilor totale” nu este o 
cifră eronată faţă de rata inflaţiei 
şi totodată este perfect realizabilă 
din sursele menţionate mai sus, 
respectând, în acelaşi timp, 
principiul solidarităţii şi 
subsidiarităţii, ca şi prevederile 
legale privind obligaţia statului 
de a vira în contul Casei 
Naţionale de Asigurări de 
Sănătate sumele pentru 
persoanele scutite de plata 
contribuţiei la asigurările de 
sănătate. Pentru realizarea unui 
astfel de buget este absolută 
nevoie de autonomia financiară a 
Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate de  a-şi fundamenta 
bugetul fără ingerinţa 
Ministerului Finanţelor Publice , 
cu atât mai mult cu cât specificul 
activităţii în unele sectoare de 
activitate ( cum sunt : 

majoreze cu disponibilităţile 
fondului, decizie care confirmă că 
disponibilităţile înregistrate în anii 
precedenţi de către un buget nu 
trebuie să fie considerate ca venituri 
ale bugetului anului următor. 
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sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor  
  

hemodializa, diabetul, etc.) 
impune construcţia de buget 
multianual, care dă posibilitatea 
continuării tratamentelor 
medicale pe mai mulţi ani. 

350. Anexa nr.12 – Bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate pe anii 2003-2008 

Se propune introducerea a două 
subcapitole noi de venituri : 
- Contribuţii de la categoriile de 
persoane asigurate în baza legilor 
speciale cu suma de 1.252 
miliarde lei; 
- Contribuţii pensionari cu suma 
de 8.002 miliarde lei  
 
Sursă de finantare: : De la bugetul 
de stat , din bugetele ministerelor 
şi instituţiilor respective 
(Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei, Autoritatea 
pentru Protecţia Persoanelor cu 
Handicap, Ministerul Apărării 
Naţionale, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, 
bugetul Consiliilor Locale ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceste categorii de persoane 
asistate în baza unor legi speciale 
sunt scutite de plata contribuţiei , 
dar ele beneficiază de asistenţa 
medicală necesară şi de aceea 
este nevoie ca în virtutea 
principiului solidarităţii şi 
subsidiarităţii, ca statul care le-a 
acordat această facilitate, să 
contribuie la susţinerea fondului 
de asigurări de sănătate. Astfel, 
creşterea de 9.254 miliarde lei 
provine de la : 

- persoanele ale căror drepturi 
sunt stabilite prin Decretul-Lege 
nr.118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945, precum şi 
celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, 
republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin 
Ordonanţa Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile 

Se propune respingerea, întrucât 
categoriile de persoane pentru care se 
propune plata contribuţiei la 
asigurările sociale de sănătate, 
potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 150/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea 
sistemului de asigurări sociale de 
sănătate, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt 
asigurate fără plata contribuţiei şi nu 
cu plata contribuţiei din alte surse, 
aşa cum reiese din motivarea 
amendamentului. 
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instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 
până  la 6 martie 1945 din motive 
etnice, aprobată prin Legea 
nr.189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin 
Legea nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, republicată 
şi persoanele prevăzute la art.2 
din Legea nr.42/1990 pentru 
cinstirea eroilor-martiri şi 
acordarea unor drepturi urmaşilor 
acestora, răniţilor, precum şi 
luptătorilor pentru victoria 
Revoluţiei din decembrie 1989, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, dacă nu 
realizează alte venituri decât cele 
provenite din drepturile băneşti 
acordate de aceste legi, precum şi 
cele provenite din pensii în sumă 
de 56,4 miliarde lei; 

- persoanele cu handicap care 
nu realizează venituri din muncă, 
pensie sau alte surse şi se află în 
îngrijirea familiei; 

- pensionarii de asigurări 
sociale, pensionarii militari, 
pensionarii I.O.V.R. şi alte 
categorii de pensionari în sumă 
de 877,5 miliarde lei; 
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Autori: Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului, Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor  
 

- bolnavii cu afecţiuni incluse 
în programele naţionale de 
sănătate stabilite de Ministerul 
Sănătăţii , până la vindecarea 
respectivei afecţiuni, dacă nu 
realizează venituri din muncă, 
pensie sau din alte resurse; 

- femeile însărcinate sau 
lăuzele , dacă nu au nici un venit 
sau au venituri sub salariul de 
bază minim brut pe ţară; 

- persoanele care fac parte 
dintr-o familie care are dreptul la 
ajutor social, potrivit Legii 
nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- persoanele care se află în 
executarea măsurilor prevăzute la 
art.105, 113 sau 114 din Codul 
penal; persoanele care se află în 
perioada de amânare sau 
întrerupere a executării pedepsei 
privative de libertate, dacă nu au 
venituri; 

- persoanelor beneficiare de 
ajutor social , 150,7 miliarde lei; 

- pensionarilor în sumă de 
8.002,2 miliarde lei. 

351. Anexa nr.12 – Bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate pe anii 2003-2008 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate la cap.5016-Cheltuieli – 
Total cu 15.756 miliarde lei de la 
76.244 miliarde lei la 92.000 

Cheltuielile pentru servicii 
medicale prezintă, an de an,  o 
majorare semnificativă datorită 
creşterii costurilor serviciilor 

Se propune respingerea  intrucat 
suma alocata pentru servicii 
medicale si medicamente in anul 
2005 este de 74.981,5 miliarde lei,  
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miliarde lei, repartizate astfel: 
           - Cheltuieli de 
personal:+25 miliarde lei de la 
749 miliarde lei la 774 miliarde 
lei ; 
           - Cheltuieli materiale şi 
servicii :+14.796 miliarde lei de 
la 75.279 miliarde lei la 90.075 
miliarde lei; 
           - Cheltuieli de capital: 
+936 miliarde lei de la 216 
miliarde lei la 1.152 miliarde lei.  
 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
veniturilor prin recuperările de 
creanţe, utilizarea disponibilului 
din fondul curent şi contul de 
rezervă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medicale. La fundamentarea 
acestor cheltuieli s-a avut în 
vedere şi achitarea datoriilor în 
sumă de 8.300 miliarde lei.  

Limita de 76.244 miliarde lei, 
program cheltuieli pentru anul 
2005 , nu poate fi respectată 
avându-se în vedere situaţia de 
criză din domeniul sanitar 
precum şi activităţile ce urmează 
a fi asigurate din Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate , conform dispoziţiilor 
legale în vigoare. Astfel, apariţia 
unor acte normative prin care se 
aprobă noi acţiuni  care se 
suportă din Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate , 
fără majorarea limitei de 
cheltuieli şi, implicit, a surselor 
de finanţare, nu fac decât să 
îngreuneze şi mai mult situaţia 
existentă. 

Plata programelor de sănătate, a 
salariilor pentru rezidenţi, stagiari 
şi cercetători, compensarea 
medicamentelor cu 90 % pentru 
pensionarii cu venituri până la 6 
milioane lei, plata instalării 
aparaturii de înaltă performanţă, 
etc., sunt doar câteva exemple de 
acţiuni care, prin acte normetive, 
au fost aprobate a fi suportate din 

ceea ce reprezinta o crestere cu 11%  
fata  de suma prevazuta in programul 
actualizat pe anul 2004, de 67.410,8 
miliarde lei, in conditiile in care 
indicele de inflatie prognozat pentru 
anul 2005 este de 7%. 

Pentru medicamentele 
compensate in proportie de 90%, 
acordate pensionarilor in tratamentul 
ambulatoriu s-a prevazut suma de 
2.278,7 miliarde lei ca subventie de 
la bugetul de stat. 
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    Autori:Comisia pentru sănătate, 
ecologie, tineret şi sport a 
Senatului şi Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor  
  

Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate . 

Aceste acţiuni au redus, anual, 
posibilitatea decontării serviciilor 
medicale curente creându-se 
astfel datorii la nivelul unităţilor 
sanitare, datorii care, ulterior, au 
fost achitate distinct, prin acte 
normative, afectând  decontarea 
serviciilor medicale curente. 

Limita de cheltuieli propusă de 
92.000 miliarde lei este un minim 
necesar dacă, pe lângă situaţia 
actuală dificilă, în anul 2005 s-a 
aprobat compensarea 
medicamentelor în proporţie de 
90 % pentru aproximativ 6 
milioane de pesnionari, iar prin 
Legea nr.306/2004, Legea 
nr.307/2004 şi Legea nr.308/2004 
s-a prevăzut gratuitate  la 
medicamente şi asistenţă 
medicală pentru medici, medici 
dentişti şi asistenţi medicali, 
precum şi pentru membrii lor de 
familie. 

352. Anexa nr.12 – Bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate pe anii 2003-2008 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate la cap.7316 „Cheltuieli de 
administrare a fondului”, cu 951 
miliarde lei, astfel: 
- titlul 20„Cheltuieli materiale şi 

Propunerea de majorare a celor 
două titluri bugetare este 
justificată de necesitatea 
finalizării sistemului informatic 
integrat la nivelul Casei 

Se propune respingerea, sistemul 
informatic integrat urmand a fi 
finalizat in urmatorii doi ani si 
jumatate, cu perioada de gratie de 6 
luni, pe baza unui credit furnizor,  de 
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servicii „ cu 15 miliarde lei de la 
298 miliarde lei la 313 miliarde 
lei; 
- titlul 70”Cheltuieli de capital”- 
cu 936 miliarde lei de la 216 
miliarde lei la 1.152 miliarde lei. 
            
Sursa de finanţare: Diferenţa 
solicitată este acoperită în 
conformitate cu sursele de 
finanţare a veniturilor propuse 
prin majorarea corespunzătoare a 
cheltuielilor materiale şi servicii, 
precum şi a cheltuielilor de 
capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naţionale de Asigurări de 
Sănătate şi al caselor de asigurări 
de sănătate. 

 Realizarea sistemului 
informatic unic integrat al Casei 
Naţionale de Asigurări de 
Sănătate s-a iniţiat în baza 
Hotărârii Guvernului nr.897/1999 
şi a Hotărârii Guvernului nr. 
876/2002 , iar pentru Casa 
Asigurărilor de Sănătate a 
Apărării, Ordinii Publice, 
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii 
Judecătoreşti  baza legală este 
Hotărârea Guvernului nr. 
1252/2000.  

Prin neasigurarea prevederilor 
de cheltuieli pe anul 2005 la 
nivelul solicitat cu această 
destinaţie, contractele nu se vor 
mai derula creându-se implicaţii 
de natură atât juridică cât şi 
economică, sumele achitate fiind 
considerate cheltuieli 
neeconomicoase, considerăm 
necesară continuarea acţiunii de 
implementare a sistemului 
informatic unic integrat, în 
vederea asigurării unor condiţii 
optime de derulare a activităţii 
Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate de gestionare a fondului 
naţional unic de asigurări sociale 

20 milioane EURO. 
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    Autori: Comisia pentru 
sănătate, ecologie, tineret şi sport 
a Senatului şi Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor  
 

de sănătate. 
Necesitatea realizării unui 

sistem informatic integrat rezide 
în nevoia de evidenţă strictă a 
asiguraţilor, a contribuţiei lor la 
asigurările de sănătate, de 
evidenţa serviciilor medicale şi 
farmaceutice acordate 
asiguraţilor, de evidenţă a 
furnizorilor de servicii medicale. 
De asemenea, asigură schimbul 
de informaţii între instituţiile 
abilitate în gestionarea sistemului 
de sănătate şi între alte instituţii 
ca Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
, Ministerul Sănătăţii , Agenţia 
Naţională de Ocupare a Forţei de 
Muncă. Sistemul integrat 
informatic este necesar şi pentru 
evidenţa decontării serviciilor 
medicale, pentru mărirea şi 
recuperarea creanţelor, derularea 
contractelor pentru programele 
naţionale de sănătate asigurând 
transparenţa deplină în alocarea 
şi gestionarea fondului de 
asigurări de sănătate. 

 
 
 


