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      Bucureşti, 12 decembrie 2017 
   PL-X  567/2017 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTA ŢILOR        SENAT 
Comisia pentru drepturile omului, culte          Comisia pentru drepturile omului,  
şi problemele minorităţilor naţionale    culte şi minorităţi                                 
  
4c-5/596/12 decembrie 2017                   XXVI/460/12 decembrie 2017 

               

Domnului deputat      Domnului senator 
      Viorel  ŞTEFAN,           Eugen-Orlando TEODOROVICI, 
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 2018 
 
 

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 2018, înregistrat cu nr. PL-X  
567 din 7 decembrie 2017, respectiv cu nr. L 521  din 7 decembrie 2017.  
  Cele două comisii s-au întrunit în şedinţă comună la Camera 
Deputaţilor, în ziua de 12 decembrie 2017, începând cu ora 14,00.  

La lucrările celor două comisii au participat:  de la Ministerul Justiţiei, 
doamna secretar de stat Sofia Mariana Moţ, doamna secretar general adjunct Monica 
Dragomir şi doamna director Laura Ignat, Direcţia Financiar-Contabilă; de la 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, doamna director general adjunct Ioana 
Şerban; de la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, domnul preşedinte 
Asztalos Csaba Ferencz; de la Ministerul Finanţelor Publice, doamna consilier 
Claudia Gheorghişor şi doamnele expert Monica Dumitrache şi Daniela Truţă, care au 
prezentat opiniile şi propunerile asupra bugetelor proprii.  

În urma examinării şi dezbaterilor, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului Legii bugetului de 
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stat pe anul 2018, cu amendamente admise, prezentate în Anexa 1, şi cu amendamente 
respinse, prezentate în Anexa 2. 

Pe ordonatorii principali de credite, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil pentru Anexa 3/17 – 
Ministerul Justiţiei; pentru Anexa 3/13/02  şi pentru Anexa 3/13/02a  - Secretariatul 
General al Guvernului; pentru Anexa 3/42 - Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării şi pentru Anexa 3/58 - Consiliului de monitorizare a implementării 
Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.  

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                                                
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ANEXA 1  

 

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. 3/13/02  la Capitolul 5001 
CHELTUIELI BUGET DE STAT, Grupa 59, 
Titlul XI „Alte cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea 
organizațiilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, altele decât cele care 
primesc subvenții de la bugetul de stat” 

Coloana 3 („2018 propuneri”) 

110.250 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea organizațiilor 
cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele 
decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat” 

Coloana 3 („2018 propuneri”) 

115.763 

Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 

2.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 5001 
CHELTUIELI BUGET DE STAT, Grupa 59, 
Titlul XI „Alte cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea 
organizațiilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, altele decât cele care 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea organizațiilor 
cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele 
decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat” 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 
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primesc subvenții de la bugetul de stat” 

Coloana 4 („Creștere/descreștere”) 

0 

 

Coloana 4 („Creștere/descreștere”) 

5.513 

Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

3.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 5001 
CHELTUIELI BUGET DE STAT, Grupa 59, 
Titlul XI „Alte cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte și combatere a 
intoleranței” 

Coloana B 

b) Finanțarea unor programe și proiecte 
interetnice și combatere a intoleranței. 

 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea unor programe și 
proiecte și combatere a intoleranței” 

Coloana B 

b) Finanțarea și realizarea de activități și proiecte 
interetnice, de promovare a identității culturale, 
lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor 
aparținând minorit ăților naționale, precum și de 
combatere a intoleranței. 

Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

Pentru claritate. 

4.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 5001 
CHELTUIELI BUGET DE STAT, Grupa 59, 
Titlul XI „Alte cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte și combatere a 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea unor programe și 
proiecte și combatere a intoleranței” 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 
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intoleranței” 

Coloana 3 („2018 propuneri”) 

2.500 

Coloana 3 („2018 propuneri”) 

4.000 

Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

5.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 5001 
CHELTUIELI BUGET DE STAT, Grupa 59, 
Titlul XI „Alte cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea 
unor programe și proiecte și combatere a 
intoleranței” 

Coloana 4 („Creștere/descreștere”) 

0 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 5001 CHELTUIELI 
BUGET DE STAT, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea unor programe și 
proiecte și combatere a intoleranței” 
 
Coloana 4 („Creștere/descreștere”) 
1.500 

 

Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 

6.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 6701„Cultură, 
recreere și religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea organizațiilor 
cetățenilor aparținând minorităților naționale, 
altele decât cele care primesc subvenții de la 
bugetul de stat” 

 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea organizațiilor 
cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele 
decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat” 

 

 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 
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Coloana 3 („2018 propuneri”) 

110.250 

Coloana 3 („2018 propuneri”) 

115.763 

Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

7.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 04 „Sprijinirea organizațiilor 
cetățenilor aparținând minorităților naționale, 
altele decât cele care primesc subvenții de la 
bugetul de stat” 
 
Coloana 4 („Creștere/descreștere”) 

0 

Anexa nr. 3/13/02  la 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte cheltuieli”, Art. 04 
„Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, altele decât cele care primesc 
subvenții de la bugetul de stat” 
 
 
Coloana 4 („Creștere/descreștere”) 

5.513 

Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 

8.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea unor programe 
și proiecte interetnice și combatere a 
intoleranței” 

 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea unor programe și 
proiecte interetnice și combatere a intoleranței” 

 

 

Pentru claritate. 
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Coloana B 

b) Finanțarea unor programe și proiecte 
interetnice și combatere a intoleranței. 

Coloana B 

b) Finanțarea și realizarea de activități și proiecte 
interetnice, de promovare a identității culturale, 
lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor 
aparținând minorit ăților naționale, precum și de 
combatere a intoleranței. 

9.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea unor programe 
și proiecte interetnice și combatere a 
intoleranței” 
 
Coloana 3 („2018 propuneri”) 
2.500 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea unor programe și 
proiecte interetnice și combatere a intoleranței” 
 
 
Coloana 3 („2018 propuneri”) 
4.000 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 

10.  Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea unor programe 
și proiecte interetnice și combatere a 
intoleranței” 

 

 

Anexa nr. 3/13/02  la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Grupa 59, Titlul XI „Alte 
cheltuieli”, Art. 05 „Finanțarea unor programe și 
proiecte interetnice și combatere a intoleranței” 

 

 

Coloana 4 („Creștere/descreștere”) 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 
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Coloana 4 („Creștere/descreștere”) 

0 

1.500 

Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

11.  Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului pe anii 2016-2018”,  
 
CHELTUIELI – TOTAL 
 
Corespondent I (Credite de angajament), 
Coloana 3 („2018 propuneri”) 
 
122.750 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018”,  
 
 
CHELTUIELI – TOTAL 
 
Corespondent I (Credite de angajament), Coloana 3 
(„2018 propuneri”) 
 
 
128.263 
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 

12.  Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018”,  

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 
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Guvernului pe anii 2016-2018”,  
 
CHELTUIELI - TOTAL 
Corespondent I (Credite de angajament), 
Coloana 4 („Creștere/descreștere 2018/2017”) 
 
1,06 

 
 
CHELTUIELI - TOTAL 
Corespondent I (Credite de angajament), Coloana 4 
(„Creștere/descreștere 2018/2017”) 
 
1,11 
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

13.  Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului pe anii 2016-2018”,  
 
CHELTUIELI - TOTAL 
Corespondent II (Credite bugetare), Coloana 3 
(„2018 propuneri”) 
 
122.750 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018”, 
 
  
CHELTUIELI - TOTAL 
Corespondent II (Credite bugetare), Coloana 3 („2018 
propuneri”) 
 
128.263 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 
 
 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 



10 

 

14.  Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului pe anii 2016-2018”,  
 
CHELTUIELI - TOTAL 
Corespondent II (Credite bugetare), Coloana 4 
(„Creștere/descreștere 2018/2017”) 
 
1,06 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018”,  
 
CHELTUIELI - TOTAL 
Corespondent II (Credite bugetare), Coloana 4 
(„Creștere/descreștere 2018/2017”) 
 
 
1,11 
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 

15.  Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului pe anii 2016-2018”,  
 
Litera a), Coloana A – Denumire indicator 

a) Sprijinirea organizațiilor cetățenilor 
aparținând minorităților naționale, 
altele decât cele care primesc subvenții 
de la bugetul de stat în baza 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018”,  
 
 
Litera a), Coloana A – Denumire indicator 

a) Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale, altele decât cele care 
primesc subvenții de la bugetul de stat în baza 
dispozițiilor art.18-27 din Legea nr.334/2006 

Pentru claritate 
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dispozițiilor art.18-27 din Legea 
nr.334/2006 privind finanțarea 
activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale, republicată, prin 
acoperirea parțială 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. 
 

- Cheltuieli necesare pentru 
perfecționarea și formarea continuă a 
personalului. 
 

- Cheltuielilor pentru carte, manuale 
școlare și și publicații 

 
 
 

privind finanțarea activității partidelor politice 
și a campaniilor electorale, republicată, prin 
acoperirea parțială a:  

 
 
 

- Cheltuielilor materiale pentru funcționarea 
sediilor organizațiilor și sucursalelor/filialelor 
acestora, ale centrelor culturale și 
comunitare, pentru lucrări de întreținere și 
reparații ale imobilelor aferente, pentru 
asigurarea securității și pazei acestora, 
precum și pentru cheltuieli conexe de 
expertiză și audit. 

 
 

- Cheltuielilor de personal și cheltuielilor  
conexe care decurg din aplicarea legislației 
muncii  
 

- Cheltuielilor  necesare pentru perfecționarea și 
formarea continuă a personalului. 
 
 

- Cheltuielilor pentru editarea, tipărirea și 
distribu ția de carte, publicații precum și de 
manuale școlare. 
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- Cheltuielilor pentru realizarea și 
difuzarea materialelor multimedia 
precum și cheltuielilor pentru 
realizarea unor emisiuni radio-tv. 
 
 
 

- Cheltuielilor pentru organizarea/ 
participarea la acțiuni culturale, 
știin țifice, 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 identit ății 
etnice și culturale, precum și în 
domeniul managementului 
operațional 

 
 

- Cheltuieli pentru investiții în bunuri 
mobile și imobile necesare desfășurării 

- Cheltuielilor pentru realizarea, publicarea și 
difuzarea materialelor multimedia și de presă 
scrisă, a cheltuielilor pentru realizarea și 
difuzarea de emisiuni radio-tv, precum și 
cheltuielilor aferente difuzărilor acestora pe 
canalele media. 

 
- Cheltuielilor pentru organizarea/ 

participarea la întruniri ale membrilor 
conform statutului și alte asemenea 
manifestări, organizate în țară și în 
străinătate 

 
 
 
 

- Cheltuielilor pentru organizarea/ 
participarea la acțiuni culturale, știin țifice, 
educaționale, sportive, simpozioane, 
schimburi de experiență, tabere, cursuri de 
formare/perfecționare, vizite de 
documentare și de studiu în domeniile 
protejării și promovării identit ății etnice, 
lingvistice și culturale, precum și în 
domeniul managementului operațional 
organizate în țară și în străinătate. 
 

- Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și 
imobile necesare desfășurării activităților 
organizațiilor  și comunității . 
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activităților organizațiilor. 
 
 
 
 
 

- Cheltuielilor privind cofinanțarea și 
participarea la programe și proiecte 
realizate din fonduri europene și 
internaționale. 
 

- Asistență juridică, taxe notariale, 
expertiză juridică și extrajudiciară, 
audit 

 

 
- Cheltuieli privind asigurarea propriet ății 

intelectuale. 
 
 

- Cheltuielilor privind cofinanțarea și 
participarea la programe și proiecte realizate 
din fonduri naționale, europene și 
internaționale. 
 
 

- Asistență juridică, taxe notariale, expertiză 
juridică și extrajudiciară, audit. 

 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 
 

16.  Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului pe anii 2016-2018,  
 
 
 
 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018,  
 
 
 
 
 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 
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Litera a), Corespondent I (Credite de 
angajament), Coloana 3 „2018 propuneri” 
 
110.250 
 

Litera a), Corespondent I (Credite de angajament), 
Coloana 3 „2018 propuneri” 
 
 
115.763 
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

17.  Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului pe anii 2016-2018,  
 
Litera a), Corespondent I (Credite de 
angajament), Coloana 4 „Creștere/descreștere 
2018/2017” 
 
1,00 
 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018, 
  
 
Litera a), Corespondent I (Credite de angajament), 
Coloana 4 „Creștere/descreștere 2018/2017” 
 
 
1,05 
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 
 
 
 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 
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18.  Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului pe anii 2016-2018,  
 
Litera a), Corespondent II (Credite bugetare), 
Coloana 3 „2018 propuneri” 
 
110.250 
 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018, 
 
  
Litera a), Corespondent II (Credite bugetare), Coloana 
3 „2018 propuneri” 
 
115.763 
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 

19.  Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului pe anii 2016-2018,  
Litera a), Corespondent II (Credite bugetare), 
Coloana 4 „Creștere/descreștere 2018/2017” 
1,00 
 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018,  
Litera a), Corespondent II (Credite bugetare), Coloana 
4 „Creștere/descreștere 2018/2017” 
 
1,05 
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 
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20.  Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului pe anii 2016-2018,  
 
Litera b), Corespondent I (Credite de 
angajament), Coloana 3 „2018 propuneri” 
 
2.500 
 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018,  
 
Litera b), Corespondent I (Credite de angajament), 
Coloana 3 „2018 propuneri” 
 
 
4.000 
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 

21.  Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului pe anii 2016-2018,  
Litera b), Corespondent I (Credite de 
angajament), Coloana 4 „Creștere/descreștere 
2018/2017” 
 
1,00 
 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018,  
Litera b), Corespondent I (Credite de angajament), 
Coloana 4 „Creștere/descreștere 2018/2017” 
 
1,60 
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 
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22.  Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului pe anii 2016-2018,  
 
Litera b), Corespondent II (Credite bugetare), 
Coloana 3 „2018 propuneri” 
 
2.500 

 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018,  
 
Litera b), Corespondent II (Credite bugetare), Coloana 
3 „2018 propuneri” 
 
4.000 
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale  

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 

23. Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, 
recreere și religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a 
căror utilizare se aprobă prin Hotărâre a 
Guvernului pe anii 2016-2018,  
Litera b), Corespondent II (Credite bugetare), 
Coloana 4 „Creștere/descreștere 2018/2017” 
 
1,00 
 

Anexa nr. 3/13/02a DESTINAȚIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Titlul „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin Hotărâre a Guvernului pe anii 2016-2018,  
Litera b), Corespondent II (Credite bugetare), Coloana 
4 „Creștere/descreștere 2018/2017” 
 
 
1,60 
 
Autor: 
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

Sursa:  
Fondul de rezervă al Primului Ministru 
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24. Anexa 3/13/02 Secretariatul de Stat pentru 
Culte 
 
6701 Cultură, recreere și religie  
59 Titlul XI Alte cheltuieli 
12 Susținerea cultelor 
 
 
 
 
 
Propuneri 2018….44.000 mii lei 
 

Anexa 3/13/02 Secretariatul de Stat pentru Culte 
6701 Cultură, recreere și religie  
59 Titlul XI Alte cheltuieli 
12 Susținerea cultelor 
Se propune includerea în programul “Lăcașuri de cult” 
a obiectivului 
Lucr ări de reparații la lăcașul de cult din cadrul 
Parohiei reformate Cartierul Nou, municipiul Baia 
Mare, județul Maramure ș 
 
Propuneri 2018.....368 mii lei 
 
Autori:  
Apjok Norbert, Benkő Erika, Kulcsár Terza József 
György, Erdei D. István – deputați UDMR  
Derzsi Akos, Tánczos Barna – senatori UDMR 

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. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

25. Anexa 3/13/26 Secretariatul General al 
Guvernului/ Secretariatul de stat pentru culte/ 
cod 13 ordonator 4283422 / program bugetar 
255- Lăcașuri de cult  
 

Se propune suplimentarea și alocarea sumei de 1.200  
mii lei pentru consolidarea bisericii ”Sfinții Mihail și 
Gavril” din Comuna Buzescu, județul Teleorman. 
 
Autori:  
Mara Calista, deputat PNL 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Această biserică este singura biserică 
în formă de cruce din zonă,  având 
patru intrări identice. În prezent este în 
stadiu avansat de degradare și are 
nevoie de consolidare. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la  
 Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 
30/TITLUL III DOBANZI 
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26. 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 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru sprijinirea 
construirii și întreținerii bisericilor comunităților 
românești din diaspora (atât diaspora emergentă cât și 
comunitățile istorice din afara granițelor).  
 
Autor: 
Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

Aşezămintele religioase româneşti 
pentru comunitatile romanesti din din 
afara granițelor au nevoie de susținere 
financiară pentru a păstra și promova 
identitatea lingvistică, culturală și 
religioasă. 
 
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 
 

27. 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 208 mii lei pentru 
lucrări de construcţii la biserica românească din 
Malainiţa, 
Valea Timocului, Serbia 
 
Autor: 
Matei-Adrian Dobrovie,    
deputat USR 

Sprijinirea aşezămintelor religioase 
româneşti  din afara granițelor pentru 
menținerea, afirmarea și promovarea 
identității lingvistice, culturale și 
religioase. 
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 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 
 

28. Anexa 3/13 

 

Lucrări de urgenţă la 50 biserici de lemn – în principal 
reparaţii la acoperişuri, la structurile de lemn afectate – 
suma necesara 20 mii lei/ biserică. 

Autor:  
Dr. Marius Paşcan – Deputat PMP 

Motivatia amendamentului: 

Acestea se afla intr-o avansata stare de 
degradare, sau sunt pericol sa sufere 
pagube insemnate din cauza distrugerii 
acoperisurilor si a structurii din lemn. 

29. Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 
Grupa 59 
Titlul XI Alte Cheltuieli 

Suplimentarea Capitolul 6701,Grupa 59, Titlul XI Alte 
Cheltuieli cu suma de 600 mii lei cu destinația 
Continuarea construcţiei bisericii ortodoxe Rîciu, 
județul Mure ș 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motiva ția amendamentului: 
Rîciu este o comuna mare, cu o 
populație însemnată, majoritatea fiind 
de religie ortodoxa. Se cuvine 
continuarea lucrărilor pentru ca 
lucrările deja efectuate  
si finanțate sa nu aibă de suferit din 
cauza finalizării investiției. 
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Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 
3/65 Grupa 30, Titlul III) cu suma de 
1.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligațiile financiare ale 
României, suma stabilită în proiectul 
de buget fiind mult mai mare față de 
obligațiile existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței actuale și 
putând fi supusă renegocierii. 
 

30. Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 
Grupa 59 
Titlul XI Alte Cheltuieli 

Suplimentarea Capitolul 6701,Grupa 59, Titlul XI Alte 
Cheltuieli cu suma de 600 mii lei cu destinația 
Lucr ări de  construcție capele in localitatea Toaca 
si Hodac, județul Mure ș  
 
Autor: 
Dr. Marius Paşcan – Deputat PMP 

Motiva ția amendamentului: 
Terenul pentru aceste obiective de 
investiții a fost achiziționat deja.  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 
3/65 Grupa 30, Titlul III) cu suma de 
1.000 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va 
afecta obligațiile financiare ale 
României, suma stabilită în proiectul 
de buget fiind mult mai mare față de 
obligațiile existente, rata dobânzii fiind 
stabilită mult peste rata pieței actuale și 
putând fi supusă renegocierii. 
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31. Legea bugetului de stat pe anul 2018 

Anexa 3/13/02 

Alocarea de fonduri necesare finalizării proiectului 
“Construrire LĂCAŞ DE CULT ORTODOX 
ÎNVIEREA DOMNULUI, ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE”. 

Suma: 300.000 lei 

Autor:  
Deputat Steluţa Cătăniciu-Grup Parlamentar ALDE 

Pentru a se finaliza lucrările începute la 
data de 17.07.2012. 

 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
al Guvernului. 

32. Anexa nr. 3 /13  
Secretariatul General al Guvernului 

Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
lucrări de pictur ă - Parohia ,,Capela Sfinții 
Împărați Constantin și Elena,, Oltenița 
 

Autori:  
Deputat Eugen NICOLICEA 
Senator Roxana-Natalia PAȚURCĂ 
Deputat Sorinel-Marian VRĂJITORU 
 

Parohia ,,Capela Sfinții Împărați 
Constantin și Elena,, Oltenița, lucrări 
de pictură din nou, rest lucrari rămase 
de executat 200.000 lei. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 

33. Anexa nr. 3 /13  
Secretariatul General al Guvernului 

Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
lucrări de pictur ă - Parohia ,,Sfântul Gheorghe,, 
Șoldanu 
 
 

Autori:  
Deputat Eugen NICOLICEA 
Senator Roxana-Natalia PAȚURCĂ 
Deputat Sorinel-Marian VRĂJITORU 

Parohia ,,Sfântul Gheorghe,, Șoldanu, 
lucrări pictură din nou valoare deviz 
400.000 lei  
 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
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34. Anexa nr. 3 /13  
Secretariatul General al Guvernului 

Se aprobă alocarea sumei de 210.000 lei pentru 
lucrări de reparații curente interior și exterior - 
Parohia ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena,, Curcani 
 

Autori:  
Deputat Eugen NICOLICEA 
Senator Roxana-Natalia PAȚURCĂ 
Deputat Sorinel-Marian VRĂJITORU 
 

Parohia ,,Sfinții Împărați Constantin și 
Elena,, Curcani, reparații curente 
interior și exterior, valaore deviz 
210.000 lei. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 

35. Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL 
  

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 
10/ TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cu 
suma de 60.000 mii lei în vederea finanţării a 500 de 
posturi din schema de personal a serviciilor de 
probaţiune. 
 
Autori: 
Senator Laura – Iuliana SCÂNTEI 
Senator Alina - Ștefania GORGHIU 
Senator Nicoleta PAULIUC 
Senator Daniel FENECHIU 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 

Este de extremă urgenţă asigurarea 
personalului necesar pentru structurile 
locale de probaţiune, începând chiar 
din cursul anului 2018, cunoscându-se 
faptul că ulterior asigurării finanţării 
urmează procesul de ocupare a 
locurilor prin concursuri publice. 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 60.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
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Dep. Vasile VARGA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

36. Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 20/ TITLUL II 
BUNURI ŞI SERVICII 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
nr. 3 /17 /02 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. 
 
Autori: 
Senator Laura – Iuliana SCÂNTEI 
Senator Alina - Ștefania GORGHIU 
Senator Nicoleta PAULIUC 
Senator Daniel FENECHIU 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 
 

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  
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37. Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 01/Alineat 01 
Construcţii 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
nr. 3 /17 /02 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.  
 
Autori: 
Senator Laura – Iuliana SCÂNTEI 
Senator Alina - Ștefania GORGHIU 
Senator Nicoleta PAULIUC 
Senator Daniel FENECHIU 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

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.  

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

38. Ministerul Justitiei  

Anexa nr. 3/17 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI 
Subcapitolul 3.3. Consolidarea și eficientizarea 

Se propune alocarea sumei de 22500 mii lei pentru 
construcţia unui nou penitenciar în afara municipiului 
Timişoara, județul Timiș.  

 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru mutarea şi  reabilitarea clădirii 
penitenciarului deja existent în afara 
municipiului Timişoara în scopul  
dezvoltării infrastructurii sistemului 
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sistemului administrației penitenciare 
 d) Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii 
sistemului penitenciar 
 

Autor :  
Cornel Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 

 

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  

39. Ministerul Justiției, Anexa nr. 3/17/02 

Capitolul 5001/grupa 10/ subcapitol 01/ art. 
01/ alin./ 01 

Salarii de bază 

 

 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
20.000 mii lei pentru dublarea posturilor din cadrul 
ANC, în interesul statului și al românilor care solicită 
redobândirea cetățeniei române. 

 

Autor : 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP  

În momentul de față, în cadrul ANC, 
programările românilor care depun 
dosarele de redobândire a cetățeniei se 
fac online, pentru 4 zile din săptămână, 
în limita a 400 de solicitanți pe zi. 
Acest număr este insuficient și nu 
răspunde necesităților reale. ANC este 
o instituție strategică. Interesul statului 
român și al românilor care solicită 
redobândirea cetățeniei este ca ANC să 
funcționeze la maximă capacitate. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Justiției, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole bugetare  
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40. Anexa 3/17/02 
Capitol 6108 
Subcapitolul 07 Penitenciare 

Se suplimentează bugetul 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: 
diminuarea cu suma de 105.000 mii lei 
a bugetului Ministerului 
Transporturilor, Anexa 3/24, Capitolul 
8401/Grupa30/Titlul III 
Dobânzi/Art.02/Alin.02 

41. Anexa nr. 3/58/01 Consiliul de Monitorizare a 
implementarii Conventiei ONU 

 

Cap. 5101, Grupa/Titlu 10 - Titlul I Cheltuieli 
de personal, Articol 10, Alin. 01  - Cheltuieli 
salariale in bani 

Se suplimenteaza bugetul Consiliului de Monitorizare 
a implementarii Conventiei ONU la  capitolul 51 Alte 
actiuni generale la  TITLUL CHELTUIELI DE 
PERSONAL cu suma de 2120 mii lei . 

 
 
Autor:  
Senator PSD Chisalita Ioan Narcis 
 
 
 

Bugetul este asigurat pentru cei 23 
angajați pentru 4,3  luni. 
În situatia prezentă pentru functionarea 
instituției trebuie asigurată salarizarea 
celor 23 de persoane, pana la prima 
rectificare bugetara, respectiv pe o 
perioadă de 8 luni. 
În doi ani de existentă nu s-a depus 
raport de monitorizare la ONU, motiv 
pentru care Presedinta CM a fost 
revocată din funcție, pentru 
nerealizarea atribuțiilor prevăzute în 
Legea 8/2016. 

 

Sursa de finanțare: diminuarea 
bugetului Ministerului Finantelor 
Publice “Actiuni generale” 



28 

 

ANEXA 2  

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr.  
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

1. Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL 
 

 Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL cu suma de 
117.000.mii lei pentru înființarea secțiilor/ 
instanțelor specializate în domeniul familiei 
cu denumirea de Tribunalul Pentru Minori și 
Familie în 40 de județe și în Municipiul 
București,  
 
Autori: 
Dep. Adriana SĂFTOIU 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Senator Laura – Iuliana SCÂNTEI 
Senator Alina - Ștefania GORGHIU 

Este imperios necesar ca 
instanțele de judecată să devină 
eficiente prin asigurarea tuturor 
condițiilor de infrastructură 
pentru îndeplinirea acestui scop.  
 
 
Sursa de finanţare: se asigură 
prin diminuarea cu 117.000 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

La acest moment nu 
este reglementată 
legislaţia primară şi 
nici cea secundară 
necesare pentru 
înfiinţarea acestei 
structuri. 
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Senator Nicoleta PAULIUC 
Senator Daniel FENECHIU 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

2. 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.  
 
 
Autori: 
Senator Laura – Iuliana SCÂNTEI 
Senator Alina - Ștefania GORGHIU 
Senator Nicoleta PAULIUC 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

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 - 
ACȚIUNI GENERALE  

La acest moment nu 
este reglementată clar 
legislaţia cu privire la 
aceste dispozitive. 
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3. Ministerul Justiției, Anexa nr. 3/17 
Capitolul 5001/grupa 10/ subcapitol 
01/ CHELTUIELI DE PERSONAL 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru trimiterea unui magistrat de legătură în 
Italia, de către partea română. 
 
 
 
Autor: 
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

La momentul actual, în Italia 
există 2.703 deținuți români, 
reprezentând un procent de 
13,61% din întreaga populație 
străină deținută. Cu toate 
eforturile organizatorice și 
operaționalitatea ministerelor, 
există situații în care transferul 
deținuților devine un proces 
dificil. Către statul român se fac 
aproximativ 100 de transferuri 
pe an iar acest număr este în 
scădere. Au fost 90 de transferuri 
în anul 2014, 110 în anul 2015, 
89 în anul 2016 și 36 doar în 
prima jumătate a anului 2017, 
ceea ce înseamnă aproximativ 70 
de persoane până la sfârșitul 
anului. Trimiterea în Italia a unui 
magistrat, de către partea 
română, ar relansa schimbul de 
informații și ar accelera 
procedurile bilaterale ale acestor 
cazuri de transfer. 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerul Justiției, prin 
redistribuirea fondurilor din alte 
capitole bugetare 

Nu există un acord 
bilateral, nici la 
nivelul Ministerului 
Afacerilor Externe, 
care să permit această 
delegare. 

 


