
 

 

   Bucureşti, 3 februarie 2017 
   PL-X  7 /2017	
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR        SENAT 
Comisia pentru drepturile omului, culte          Comisia pentru drepturile omului,  
şi problemele minorităţilor naţionale    culte şi minorităţi                                 
  
4c-5/50/3 februarie 2017                   XXVI/23/3 februarie 2017 

               

Domnului deputat      Domnului senator 
Leonardo BADEA,     Viorel ARCAŞ,  

Preşedintele Comisiei pentru buget,    Preşedintele Comisiei pentru buget. 
finanţe şi bănci   finanţe, activitate bancară şi piată de    
    capital 
 
 

AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului au fost sesizate spre dezbatere 
şi avizare cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, înregistrat cu nr. PL-X  7   
din 1 februarie 2017, respectiv cu nr. L 10 din 1 februarie 2017.  
  Cele două comisii s-au întrunit în şedinţă comună la Camera 
Deputaţilor, în ziua de 3 februarie 2017, începând cu ora 11,30.  

La lucrările celor două comisii au participat:  de la Ministerul Finanţelor 
Publice, Direcţia Generală Programare Bugetară, doamna consilier Monica Hampu şi 
doamna consilier Daniela Truţă; de la Ministerul Justiţiei, doamna secretar de stat 
Sofia Mariana Moţ, doamna secretar general adjunct Monica Dragomir şi doamna 
director Silvia Chiticaru, Direcţia Financiar-Contabilă; de la Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, domnul director general adjunct Marian Dobrică; de la Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării, domnul preşedinte Asztalos Csaba 
Ferencz; de la Secretariatul General al Guvernului, domnul Mihai Busuioc, secretar 
general al Guvernului, şi domnul Marin Popescu, director al Direcţiei Economice,  
precum şi doamna Bencze Marta Jozefina, preşedinta Consiliului de monitorizare a 
implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi,  care au 
prezentat opiniile şi propunerile asupra bugetelor proprii.  

 

 

elena.zorila
Original



   
În urma examinării şi dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să acorde aviz favorabil asupra proiectului Legii bugetului de 
stat pe anul 2017. 

Pe ordonatorii principali de credite, membrii celor două comisii au 
hotărât: 

- Aviz favorabil, cu majoritate de voturi, la bugetul Ministerului Justiţiei – Anexa 
3/17, cu amendamente admise, prezentate în Anexă;  

- Aviz favorabil, cu majoritate de voturi, în forma propusă de Guvern, la bugetul 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării – Anexa 3/42; 

- Aviz favorabil, cu majoritate de voturi, la bugetul Secretariatului General al 
Guvernului – Anexa 3/13/02, cu amendamente admise, prezentate în Anexă;  

- Aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, la bugetul Secretariatului General al 
Guvernului – Anexa 3/13/02a, cu un amendament admis, prezentat în Anexă;  

- Aviz favorabil, cu majoritate de voturi, în forma prezentată de Guvern, la 
bugetul Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi – Anexa 3/58. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 

 

   PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE,   

  

          Deputat       Senator     
            Iusein Ibram        Marius-Petre Nicoară                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar Elena Zorilă                                              Consilier parlamentar coordonator Steluţa Gheorghe 
Consilier parlamentar Onesia Babeş 

Consilier parlamentar Valentin-Laurenţiu Gheorghiu                                                

 



ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr.  
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

1. Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 20/ TITLUL II 
BUNURI ŞI SERVICII 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3 
/17 /01 Ministerul Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 20/ 
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII cu suma de 36.000 mii 
lei în vederea dublării alocaţiei de hrană pentru deţinuţii din 
sistemul penitenciar. 
 
Autorul amendamentului: 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Motivare: În prezent, nivelul alocaţiei 
bugetare  pentru alocaţia de hrană a 
deţinuţilor din sistemul penitenciar nu 
asigură nici pe departe condiţii de minimă 
subzistenţă. În acest sens, propunem 
dublarea cuantumul alocaţiei zilnice care 
ar putea asigura un salt calitativ al 
detenţiei.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 36.000 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  

2. Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 01/Alineat 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3 
/17 /01 Ministerul Justiţiei/ Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 
01/Alineat 01 Construcţii cu suma de 30.000 mii lei în 
vederea realizării de investiţii noi pentru construirea de noi 
spaţii pentru detenţie sau modernizarea unor spaţii cu 
destinaţia de penitenciar.  
 

Motivare: Investiţiile în construirea de 
noi penitenciare sau modernizarea unor 
spaţii care pot avea cu uşurinţă destinaţia 
de penitenciare (de ex. foste unităţi 
militare dezafectate) reprezintă singura 
soluţie pentru eliminare problemei 
suprapopulării în penitenciarele 
româneşti.  



Autorul amendamentului: 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 30.000 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  

3. Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 01/Alineat 
30 Alte active fixe 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3 
/17 /01 Ministerul Justiţiei/ Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 
01/Alineat 30 Alte active fixe cu suma de 20.000 mii lei în 
vederea implementării sistemelor electronice de 
supraveghere a deţinuţilor pentru 1.000 de persoane.  
 
Autorul amendamentului: 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Motivare: În ciuda faptului că  domeniul 
penal a suferit o serie de modernizări 
normative – noile coduri penale, noua lege 
a executării pedepselor – şi în pofida 
faptului că noul cadru normativ prevede 
posibilitatea executării pedepselor în 
modalităţi alternative (inclusiv prin 
sisteme electronice de supraveghere), 
acestea nu au fost implementate nici până 
în prezent. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 20.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
- ACTIUNI GENERALE  

4. Bugetul Ministerului Justiţiei  
Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii 
 

Alocarea sumei  de 700 mii lei pentru finalizarea etapei II şi 
realizarea etapelor  III si IV  conform  HG 907/2016 (studiu 
de fezabilitate, proiect pentru autorizarea  executării 
lucrărilor, proiectul tehnic de execuţie ,  pentru investitie  
“Penitenciar 1000 locuri Berceni” , obiectiv al carui studiu 
de prefezabilitate a fost avizat pozitiv. 
 
 
Autor: 
Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, USR 

Motivare: Alocarea sumelor este 
necesară pentru definitivarea etapelor 
premergătoare inițierii procedurii  de 
achiziție pentru construcția efectivă a 
obiectivului menționat (valoare estimată, 
proiect tehnic și avize necesare). Conform 
estimărilor de timp derularea acestei etape 
pe parcursul anului 2017 va asigura și o 
prognoză obiectivă pentru alocarea de 
buget conform încadrării în cadrul 
bugetului aferent anului 2018 pentru 
construcția obiectivului. 
 



Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Justiției  
Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii  
500151 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE - I Credite 
de angajament 

5. Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii 
 

Alocarea sumei de 1000 mii lei pentru realizarea etapelor I si 
II conform  HG 907/2016  (nota conceptuală,  temă de 
proiectare,  studiul de prefezabilitate/ studiul de fezabilitate 
sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii)   a 
două obiective de investiţii ce vizează crearea a două 
penitenciare, construcţii noi sau transformarea/reabilitarea 
unor obiective existente(care au o alta destinaţie în prezent),  
cu o capacitate de aprox. 1500 de locuri fiecare. 
 
Autor: Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, USR 

Motivare: Îmbunătățirea condițiilor de 
detenție, precum și ralierea la 
reglemetările UE privind minimizarea 
recidivei, reabilitarea socială și 
reintegrarea sunt priorități viabile și 
asumate de strategia națională în domeniu.  
Activitatea în cadrul celor  două obiective 
va derula și programe ce se vor adresa  
deținuților a căror pedepse și tipologii ale 
infracțiunilor comise le permit includerea 
în cadrul unor serviciilor de reintegrare 
socială/ ecologie umană/ educație 
informală. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Justiției  
Anexa 3/17/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate și alte studii  
500151 TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -  I 
Credite de angajament 
 
 



6. Ministerul Justitiei  

Anexa nr. 3/17 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI STRATEGICE 
PE TERMEN MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
Subcapitolul 3.4. Consolidarea și 
eficientizarea sistemului administrației 
penitenciare 
 

Se propune alocarea sumei de 22.500 mii lei pentru 
construcţia unui nou penitenciar în afara municipiului 
Timişoara, județul Timiș.  

 

Autor :  
Cornel Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 

 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru mutarea şi  reabilitarea clădirii 
penitenciarului deja existent în afara 
municipiului Timişoara în scopul  
dezvoltării infrastructurii sistemului 

administratiei penitenciare în conformitate 
cu prevederile legale și normele europene 
de 

detentțe pentru îmbunătățirea conditiilor 
de detenție ale persoanelor private de 
libertate. 

  

 Sursa de finanţare:   -din bugetul alocat 
Ministerului Justiției Sociale 

 

 

 

 

7. Anexa 3/17/02 
Subcapitolul 07 Penitenciare 

Se suplimentează suma aferentă Subcapitolului 07 cu suma 
de 105.000 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Steriu Valeriu-Andrei 
Grup parlamentar PMP 

Suplimentarea sumei alocate este necesară 
în vederea alinierii condițiilor din 
penitenciare la normele europene 
 
Sursa de finanțare: 
Creșterea gradului de accesare a 
fondurilor nerambursabile aflate la 



dispoziția statului român în exercițiul 
financiar 2016 - 2020 

8. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017, 
pentru unităţile de cult astfel: 
Finalizarea lucrărilor de constuire a Geamiei din com. Mihail 
Kogălniceanu, jud. Constanța – suma de 200.000 lei. 
 
Autor: Deputat Iusein IBRAM 

Motivare:  Necesitatea urgentă a 
continuării lucrărilor de construcție. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului. 

9. Anexa3/13/02 
Capitol 6701 – Cultură, Recreere, şi 
Religie/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Finalizarea construcţiei primei biserici a romilor creştini, cu 
hramul "Sf. Nectarie Taumaturgul", aparţinând parohiei 
ortodoxe a "Tuturor Sfinţilor Români", situată în Bucureşti, 
sector 5, cartierul Ferentari – suma de 1.000.000 lei 
 
Autor: Deputat Daniel VASILE 

Motivare:  Alocarea acestei sume 
suplimentare bugetului Secretariatului 
General al Guvernului este necesară 
pentru finalizarea construcţiei bisericii 
amintite, care se constituie în importantă 
parohie pentru comunitatea locală, 
alcătuită majoritar din cetăţeni de etnie 
romă, creştin ortodocşi. Acest demers 
conduce spre împlinirea manifestării 
spirituale, religioase, în concordanţă cu 
libertatea de exprimare religioasă a tuturor 
cetăţenilor din România, a acestei 
comunităţi alcătuită din locuitori având, în 
general, venituri foarte reduse, aşa încât 
nu pot susţine material finalizarea 
construcţiei. 
Sursa de finanţare: Diminuarea evaziunii 
fiscale, stopând sustragerea de la controlul 
vamal cu ajutorul scannerelor pentru 
camioane. 

10. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Schimbarea la faţă”, Strada 
Domnească, Galaţi – suma de 100.000 lei. 
 
 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrări de reparaţii, consolidări, proiectari 
pt buna desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezerva aflat 
la dispoziţia guvernului. 



 
 Autor:  Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 

11. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii „Schimbarea la faţă”, str. Mircea cel 
Bătrân nr. 36, Constanţa – suma de 100.000 lei. 
 
 
 
Autor:  Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrari de reparaţii, consolidări, proiectari 
pt buna desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 

12. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Consolidarea şi restaurarea bisericii “Buna Vestire”, str. 
Calea Călăraşilor nr. 3, Brăila – suma de 100.000 lei. 
 
Autor:  Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrari de reparaţii, consolidari, proiectari 
pt buna desfăşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 

13. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Sfântul Nicolae” , str. Păcii nr.1, 
Sulina, judetul Tulcea – suma de 100.000 lei 
 
Autor:  Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrări de reparaţii, consolidări, proiectări 
pt buna desfăşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 

14. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii "Buna Vestire", str. Buna Vestire nr. 2, 
Tulcea - suma de 100.000 lei 
 
Autor:  Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrari de reparaţii, consolidări, proiectări 
pt buna desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispozitia guvernului. 

15. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii "Sfânta Treime", str. George Baritiu nr. 
12, Braşov – suma de 100.000 lei 
 
Autor:  Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrări de reparaţii, consolidări, proiectari 
pt buna desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 



16. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Izvorul Tămăduirii”, str. Teilor, 
Calafat, judeţul Dolj – suma de 100.000 lei 
 
Autor:  Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrari de reparaţii, consolidări, proiectari 
pt buna desfasurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispozitia guvernului. 

17. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Buna Vestire”, str. Mircea cel Bătrân 
nr. 12, Giurgiu – suma de 100.000 lei 
 
Autor:  Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, proiectari 
pt buna desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispozitia guvernului. 

18. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Sfintii Apostoli Petru si Pavel”, str. 
Aurel Vlaicu nr. 74, Brasov – suma de 100.000 lei 
 
Autor:  Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidări, proiectari 
pt buna desfasurare a activitatilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispozitia guvernului.

19. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii din Comuna Vedea, Judet Giurgiu – 
suma de 100.000 lei 
 
Autor:  Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, proiectari 
pt buna desfasurare a activitatilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 

20. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii „Buna Vestire” din Ploiesti, str. Plevnei 
nr. 2, Judet Prahova – suma de 100.000 lei 
 
Autor:  Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 

Motivare: Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, proiectari 
pt buna desfasurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 

21. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Construirea Capelei „Ivirea Icoanei Maicii Domnului din 
Kazan”, din cadrul Manastirii Vovidenia, loc. Slava Rusă, 

Motivare: Necesitatea urgentă a 
continuării lucrărilor de construcție. 
Nr. autorizatie de construire: 09/ 
04.11.2011  prelungită. 



jud. Tulcea – suma de 300.000 lei 
 
 Autor:  Deputat Miron IGNAT 

 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 

22. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Construirea Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi „Sfinții Trei 
Ierarhi”, sat Brăteşti, Com. Stolniceni-Prăjescu, jud. Iași” – 
suma de 100.000 lei 
 
Autor:  Deputat Miron IGNAT 

Motivare:  Necesitatea urgentă a 
continuării lucrărilor de construcție. 
Nr. autorizaţie de construire: 
209/01.11.2007 prelungita 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 

23. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii cu Hramul “Sfinții Apostol Petru și 
Pavel”, loc. Sulina, jud. Tulcea  – suma de 80.000 lei 
Autor:  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrări de reparaţii, consolidări, proiectări 
pt buna desfăşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 

24. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii cu Hramul “Cuviosul Serghie”, loc. 
Climăuți, jud. Suceava – suma de 40.000 lei 
 
Autor:  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrări de reparaţii, consolidări, proiectări 
pt buna desfăşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 

25. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii de rit vechi cu Hramul ‘Sfânta 
Treime”, loc. Carcaliu, jud. Tulcea - suma de 40.000 lei 
 
Autor:  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrari de reparaţii, consolidări, proiectări 
pt buna desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispozitia guvernului. 

26. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii cu Hramul „Sfântul Gheorghe”, loc. 
Mahmudia, jud. Tulcea – suma de 70.000 lei 
 
Autor:  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrări de reparaţii, consolidări, proiectari 
pt buna desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 



27. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii cu Hramul „Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie”, loc. Periprava, jud. Tulcea – suma de 200.000 lei 
 
Autor:  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrari de reparaţii, consolidări, proiectari 
pt buna desfasurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispozitia guvernului. 

28. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea și extinderea capelei Bisericii de rit vechi 
„Parohia Sfântului Vasile cel Mare”, loc. Rădăuți, jud. 
Suceava – suma de 50.000 lei 
 
Autor:  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrări de reparații, consolidări, proiectări 
pt buna desfășurare a activităților din 
incinta unităților de cult. 
Autorizația de construire nr. 
148/17.04.2013. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispozitia guvernului. 

29. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii cu Hramul „Sfântul Nicolae”, loc. 
Slava Rusă, jud. Tulcea – suma de 30.000 lei 
 
Autor:  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrări de reparații, consolidări, proiectări 
pt buna desfășurare a activităților din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispozitia guvernului. 

30. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din 
Mănăstirea Uspenia, loc. Slava Rusă, jud. Tulcea – suma de 
250.000 lei 
 
Autor:  Deputat Miron IGNAT 

Motivare:  Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrări de reparații, consolidări, proiectări 
pt buna desfășurare a activităților din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 

31. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii „Sf. Ioan Teologul”, loc. 2 Mai, jud. 
Constanța – suma de 25.000 lei. 
 
Autor:  Deputat Miron IGNAT 

Motivare:  Necesitatea urgentă de sume pt 
lucrări de reparații, consolidări, proiectări 
pt buna desfășurare a activităților din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 



32. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017 
pentru unitătile de cult astfel: 
Reabilitarea Bisericii „Sfântul Nicolae”, loc. Galați, jud. 
Galați – suma de 80.000 lei. 
 
 
Autor:  Deputat Miron IGNAT 

Motivare: :  Necesitatea urgentă de sume 
pt lucrări de reparații, consolidări, 
proiectări pt buna desfășurare a 
activităților din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia guvernului. 

33. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017, 
pentru unităţile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Mirăuţi”, Str. Mirăuților, nr. 17, 
Suceava, judeţul Suceava – suma de 300.000 lei. 
 
 
Autor:  Deputat Andi-Gabriel GROSARU 
 

Motivare: Alocarea acestei sume 
suplimentare bugetului Secretariatului 
General al Guvernului este necesară 
pentru lucrări de reparaţii, consolidări, 
proiectări pentru buna desfăşurare a 
activităţilor din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului. 

34. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 2017, 
pentru unităţile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii catolice italiene „Biserica Romano - 
Catolică Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, Str. Domnească, Nr. 
88, Galați, judeţul Galaţi – suma de 150.000 lei. 
 
 
 
Autor: Deputat Andi-Gabriel GROSARU 

Motivare: Alocarea acestei sume 
suplimentare bugetului Secretariatului 
General al Guvernului este necesară 
pentru lucrări de reparaţii, consolidări, 
proiectări pentru buna desfaşurare a 
activităţilor din incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului. 

35. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 cu suma de 
200 mii lei pentru obiectivul de investiții Catedrala Ortodoxă 
Arhiepiscopia Sfânta Treime Arad pentru sprijinirea 
construirii si finalizării unor locașuri de culturale  
 
Autorii amendamentului: 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL Arad 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea PNL Arad  
Cristina Ioan - Senator PNL - Arad 

Motivare:. Piatra de temelie a catedralei 
arădene a fost așezată în anul 1991 de 
către Timotei Seviciu, episcopul Aradului. 
Catedrala a fost târnosită de către 
Patriarhul Daniel la data de 6 decembrie 
2008, iar la 28 noiembrie 2009 a devenit 
catedrală arhiepiscopală. 
În catedrală se află o raclă din argint, 
executată la monetăria statului, care 



 
 
 

adăposteşte moaşte ale Sfântului Ioan 
Gură de Aur. Moaştele au fost primite de 
la Vatican. 
Edificiul a fost construit în totalitate, în 
prezent sunt necesare fonduri pentru 
finisaje și amenajări interioare, picturi și 
diferite instalații.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 200 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
- ACŢIUNI GENERALE 

36. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 cu suma de 
5.500 mii   lei pentru obiectivul de investiţii “Catedrala 
Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul” – Craiovița Nouă, 
Municipiul Craiova, Judeţul Dolj 
 
Autorii amendamentului: 
Nicolae Giugea, deputat PNL 
Mario Ovidiu Oprea, senator PNL 

Motivare: Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor la acest obiectiv de 
investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.500 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale. 

37. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 cu suma de 
5400 mii lei pentru -Reabilitare Biserica  Vasile Lucaciu din 
Șișești, jud Maramureş 
 
Autorii amendamentului: 
Dep PNL Cherecheş Viorica  
Dep Nicoară Romeo 
 
 
 

Motivare: Singura Biserică din țară 
închinată Unirii face parte din Complexul 
Muzeal Pr. Dr. Vasile Lucaciu din Șișești. 
In momentul preluarii Complexului 
Muzeal Dr. Vasile Lucaciu de la Muzeul 
Judetean Maramures acesta s-a aflat intr-o 
stare avansata de degradare. 
Pentru a da importanta cuvenita 
momentului 1 Decembrie 1918, 
Centenarul Unirii la Sisesti ar fi nevoie de 
lucrari de restaurare mult mai ample. 
 
 



Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 5400 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
- ACŢIUNI GENERALE 

38. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinerea cultelor” 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 cu suma de 
3.433,914 mii   lei pentru obiectivul de investiţii “Sediul 
administrativ al Episcopiei Tulcea”, Municipiul Tulcea, 
Judeţul Tulcea 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George ȘIȘCU, deputat PNL 

Motivare: Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la acest obiectiv de 
investiţii. Până în prezent s-au efectuat 
lucrări în valoare de 7.001,639 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.433,914 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
- ACŢIUNI GENERALE 

39. Anexa 3/13 Secretariatul de Stat pentru 
Culte 
 
5001 Cheltuieli - Buget de stat 
59 Alte cheltuieli 
12 Susținerea cultelor… 
Propuneri 2017….30.000 mii lei 
 
 

Solicităm includerea în programul Lăcașuri de cult a 
obiectivului 
 
Lucrări de reparații la lăcașul de cult din cadrul Parohiei 
reformate Cartierul Nou, municipiul Baia Mare …..368 mii 
lei 
 
 
Autori:  
Apjok Norbert, Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Tánczos Barna – senatori UDMR 

Motivare: Starea de degradare înaintată a 
acoperișului a cărui structură este din 
lemn reclamă lucrări urgente de reparații, 
în caz contrar fiind pusă în pericol 
rezistența acestuia. 
 
Sursa de finanţare: 
Nu este necesară sursă de finanțare, 
solicitarea vizează includerea obiectivului 
de investiții printre cele care vor fi 
finanțate din suma alocată prin buget. 

40. Anexa 3/13/02 SGG 
Capitolul 6701 
Cultura, 
Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru sprijinirea 

Se propune alocarea sumei de 115 mii lei pentru lucrări de 
construcții la biserica românească din Malainița, Valea 
Timocului, Serbia.  
 
 
Autor: Dep. Matei-Adrian Dobrovie, USR 

Motivare: Sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din ţări unde 
minoritatea română este discriminată, ca 
religie şi ca limbă.  
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 Cultura, Recreere si 



aşezămintelor religioase româneşti din afara 
graniţelor 
 

Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru sprijinirea 
aşezămintelor religioase româneşti din 
afara graniţelor 

41. Anexa 3/13/02 SGG 
Capitolul 6701 
Cultura,Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru sprijinirea 
aşezămintelor religioase româneşti din afara 
graniţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 115 mii lei pentru lucrari de 
constructii la biserica romaneasca din Lubnita, Valea 
Timocului, Serbia 
 
 
Autor:  Dep. Matei-Adrian Dobrovie, USR 

Motivare: Sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din ţări unde 
minoritatea română este discriminată, ca 
religie şi ca limbă 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 Cultura,Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru sprijinirea 
aşezămintelor religioase româneşti din 
afara graniţelor 

42. Anexa 3/13/02 SGG 
Capitolul 6701 
Cultura,Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru sprijinirea 
aşezămintelor religioase româneşti din afara 
graniţelor 
 

Se propune alocarea sumei de 115 mii lei pentru lucrari de 
constructii la biserica romaneasca din Svilainat, Valea 
Moravei, Serbia 
 
 
Autor:  Dep. Matei-Adrian Dobrovie, USR 

Motivare: Sprijinirea aşezămintelor 
religioase româneşti din ţări unde 
minoritatea română este discriminată, ca 
religie şi ca limbă 
 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitolul 6701 Cultura,Recreere si Religie 
Grupa  59 
Titlul XI-Alte cheltuieli 
Articol 13 
Contribuţia statului pentru sprijinirea 
aşezămintelor religioase româneşti din 
afara graniţelor 



43. Anexa nr. 3/13/02a 
Secretariatul General al Guvernului 
 
 
 
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul 
Secretariatului General al Guvernului la 
capitolul  67.01.”Cultura, recreere şi 
religie”, titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului pe anii 2015 -2017 
Cheltuieli – Total 
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.18-27, din Legea nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, 
republicata, prin acoperirea parţială a: 
 
-cheltuielilor materiale pentru funcționarea 
sediilor organizațiilor  și 
sucursalelor/filialelor acestora, lucrărilor de 
întreținere și reparații ale acestora, pentru   
asigurarea securității și pazei sediilor și  
sucursalelor/filialelor; 
 
-cheltuielilor de personal și cheltuieli 
conexe care decurg din aplicarea legislației 
muncii; 
 
- cheltuielilor necesare pentru perfecționarea 

Se propune modificarea şi completarea  
literei a) de la Anexa nr. 3/13/02a 
Secretariatul General al Guvernului, după cum urmează: 
 
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului la capitolul  67.01.”Cultura, recreere 
şi religie”, titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului pe anii 2015-2017 
Cheltuieli – Total 
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.18-27, din Legea nr.334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicata, prin acoperirea parţială a: 
 
-cheltuielilor materiale pentru funcționarea sediilor 
organizațiilor  și sucursalelor/filialelor acestora, lucrărilor de 
întreținere și reparații ale acestora, pentru  pentru asigurarea 
securității și pazei sediilor și  sucursalelor/filialelor; 
 
-cheltuielilor de personal și cheltuieli conexe care decurg din 
aplicarea legislației muncii; 
 
- cheltuielilor necesare pentru perfecționarea și formarea 
continuă a personalului; 
 
-cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare și publicații; 
 
-cheltuielilor pentru realizarea și difuzarea materialelor 
multimedia precum și cheltuielilor pentru realizarea unor 
emisiuni radio-tv; 
 

Motivare: Pentru o mai bună detaliere a 
cheltuielilor ce decurg din susținerea 
activității organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților naționale. 
 
Sursa de finanţare: 
Nu se solicită cheltuieli bugetare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



și formarea continuă a personalului; 
 
-cheltuieli pentru presă, carte, manuale 
școlare și publicații; 
 
-cheltuielilor pentru realizarea și difuzarea 
materialelor multimedia precum și 
cheltuielilor pentru realizarea unor emisiuni 
radio-tv; 
 
-cheltuielilor pentru organizarea/participarea 
la acțiuni culturale, științifice, simpozioane, 
educaționale, sportive, întruniri ale 
membrilor conform statutului și alte 
asemenea manifestări organizate în țară și în 
străinătate; 
 
-cheltuielilor pentru organizarea/participarea 
la schimburi de experiență, tabere, cursuri 
de formare, vizite de documentare și de 
studiu în țară și în străinătate,în domeniile 
promovării identității etnice și culturale, 
precum și în domeniul managementului 
operațional; 
- cheltuielilor pentru investiții în bunuri 
mobile și imobile necesare desfășurării 
activităților organizațiilor; 
 
- cheltuielilor privind cofinanțarea și 
participarea la programe și proiecte realizate 
din fonduri europene și internaționale. 
 

-cheltuielilor pentru organizarea/participarea la acțiuni 
culturale, științifice, simpozioane, educaționale, sportive, 
întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea 
manifestări organizate în țară și în străinătate; 
 
-cheltuielilor pentru organizarea/participarea la schimburi de 
experiență, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare 
și de studiu în țară și în străinătate,în domeniile promovării 
identității etnice și culturale, precum și în domeniul 
managementului operațional; 
- cheltuielilor pentru investiții în bunuri mobile și imobile 
necesare desfășurării activităților organizațiilor; 
 
- cheltuielilor privind cofinanțarea și participarea la 
programe și proiecte realizate din fonduri europene și 
internaționale. 
 
- asistenţa juridică, taxe notariale, expertiză judiciară și 
extrajudiciară, audit. 
 
Autor:  
Grupul paralemtar al minorităţilor naţionale 
 

 


