
 

 

       Bucureşti,  25 februarie 2021 
                              PL-X  109/2021 
                                           L 35/2021 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR           SENAT 
Comisia pentru drepturile omului, culte             Comisia pentru drepturile omului,  
şi problemele minorităţilor naţionale       egalitate de şanse, culte şi minorităţi            

4c-6/265/25 februarie 2021                   XXVI/121/25 februarie 2021         

       

Domnului deputat         Domnului senator 
Bogdan-Iulian HUȚUCĂ,                    Claudiu-Marinel MUREȘAN, 

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 2021 
 
 

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, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere 
şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, 
înregistrat cu nr. PL-X  109 din 23 februarie 2021, respectiv cu nr. L 35 din 23 februarie 
2021. 
  Cele două comisii s-au întrunit în şedinţă comună la Camera Deputaţilor, în 
ziua de 25 februarie 2021, începând cu ora 14,00.  

La lucrările celor două comisii au participat:  de la Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării, domnul președinte Asztalos Csaba Ferencz; de la Consiliul de 
monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Aștireanu şi domnul Birişi Constantin, director al 
Direcţiei Financiare; de la Ministerul Finanţelor Publice, doamna consilier Gheorghişor 
Claudia şi doamnele expert Dana Boian și Tănăsescu Florentina, care au prezentat opiniile 
şi propunerile asupra bugetelor proprii.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să acorde aviz favorabil proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021, cu 
amendamente respinse, prezentate în Anexa, care face parte integrantă din aviz. 
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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- 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                  Constantin-Bogdan MATEI  

 

 

 

                                

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/

grupă/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenență politică) 

Motivația amendamentului/sursa de 
finanțare 

Motivația 
respingerii 

1. Anexa 3/13/02 art.12 susținerea cultelor, 
Secretariatul General al Guvernului 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3/13/02 art.12 susținerea cultelor, 
Secretariatul General al Guvernului, cu 
1.000 mii lei. 
 
Autor: 
Vasile Dîncu  
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   
Grup parlamentar PSD 

Construire 2 capele mortuare in 
localitățile Sâmboleni și Năoiu, 
comuna Cămărașu, jud. Cluj (există PT 
uri în lucru). Valoare estimată 
1.000.000 lei  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Nu se susține sursa 
de finanțare 
propusă. 

2. Anexa 3/13/02 art.12 susținerea cultelor, 
Secretariatul General al Guvernului 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 
3/13/02 art.12 susținerea cultelor, 
Secretariatul General al Guvernului, cu 
679 mii lei. 
 
Autor: 
Vasile Dîncu  
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   
Grup parlamentar PSD 

Construire capelă în localitatea Beliş, 
com Beliș, jud. Cluj. 250 mp (există 
SF) Valoare estimată 140.000 Eur, 
aprox 679.000 lei  
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Aceeași motivare. 

3. Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului , Anexa nr. 2, 
Titlul 13, Capitolul 59, Titlul IX Alte 
Cheltuieli 

Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa nr. 2, tit: 13, capitolul 
59, Titlul IX Alte Cheltuieli, se 
suplimentează cu suma de 80.000 mii lei, 

Prin proiectul de buget, fondurile 
destinate finanțării cultelor au fost 
diminuate afectând proiectele de 

Aceeași motivare. 



 
 
 

pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, 
în scopul  sprijinirii financiare pentru 
reabilitate biserici. 
 
Autori: 
Ion Marcel Ciolacu – deputat PSD 
Grup parlamentar PSD 

reabilitare a lăcașurilor de cult, multe 
fiind într-o stare de degradare avansată.
  
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziția Guvernului.  
Bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale 

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

Pentru comuna Teaca se  propune 
realizarea  monumentului eroilor in 
localitatea Teaca, suma alocata acestui 
proiect fiind de 400 mii lei. 
 
 
Autori: 
Deputat Vasile Daniel Suciu 
Deputat Bogdan Gruia Ivan 
Senator Ioan Denes 
 
Grup parlamentar PSD  

Comuna Teaca prezinta date de interes 
istoric precum: prima atestare 
documentară a localității Teaca datează 
din anul 1318, in anul 1610 Giorgio 
Basta da foc așezării, iar la revoluția 
din 1848 românii cuceresc centrul 
târgului, alături de o parte dintre sașii 
din legiunea săsească. Dintre figurile 
notabile ale comunei îl putem aminti pe 
Francisc Păcurariu (1920 – 1997), 
ambasador, romancier, poet. 
Ținând cont de toate aceste date istorice 
de interes, realizarea unui monument al 
eroilor in localitatea Teaca reprezintă o 
necesitate pentru păstrarea și 
promovarea valorilor culturale și 
tradiționale românești în județ. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01. 

Aceeași motivare. 



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

Pentru comuna Teaca se  propune 
amenajarea exterioara a capelei Viile 
Tecii, suma alocata acestui proiect fiind de 
150 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat Vasile Daniel Suciu 
Deputat Bogdan Gruia Ivan 
Senator Ioan Denes 
 
Grup parlamentar PSD  

Biserica din comuna Teaca datează din 
anul 1887, fiind construită din 
cărămidă și piatră, iar șarpanta este din 
lemn acoperită cu țiglă. 
Din anul 2011 Biserica a intrat într-un 
amplu proces de reparație, iar din anul 
2014 au început lucrările de pictură în 
tehnica frescă prin mâna artistului 
pictor Simion Seserman.  
Se propune aprobarea prezentului 
amendament pentru amenajarea 
exterioara a capelei, pentru sprijinirea 
așezămintelor religioase românești si 
promovarea identității religioase. 
 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

Aceeași motivare. 

6. Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se suplimentează bugetul cu 10.000 mii 
lei pentru - Construire biserică nouă, Oraș 
Lehliu-Gară, județul Călărași 
 
Autori: 
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD 
Grup parlamentar: PSD 
 

Îmbunătățirea facilităților din comună. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

Aceeași motivare. 



7. Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru reabilitare și modernizare biserica 
„Sf. Nicolae”, în comuna Mârșa, județul 
Giurgiu 
 
Autor: 
Deputat PSD Marian Mina 
Deputat PSD Cristina Elena Dinu 
Senator PSD Robert Cazanciuc 
Grup Parlamentar PSD 

În acest sens, se propune 
suplimentarea bugetului MDLPA, 
CNI, Construcții de Interes Public sau 
Social, Subprogramul „Alte obiective 
de interes public sau social în 
domeniul construcțiilor”  
 
Sursa de finanțare: 
Acțiuni generale ale MFP 

Aceeași motivare. 

8. Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte 

Se suplimentează Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pentru Secretariatul 
de Stat pentru Culte, în scopul  sprijinirii 
financiare pentru reabilitate biserici cu 
suma de 100 mii lei pentru - Lucrări de 
reparații Biserica Sf. Gheorghe, sat Dor 
Mărunt, comuna Dor Mărunt, județul 
Călărași 
 
Autori: 
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD 
Grup parlamentar: PSD 

Biserica este într-o stare avansată de 
degradare și este necesară reparația 
acesteia pentru desfășurarea în condiții 
de siguranță a serviciului religios. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

Aceeași motivare. 

9. Anexa nr. 3/13 (SGG) 
Anexa nr. 3/13/26, pag. 179, cod 
ordonator 13 4283422, Prog. Denumire 
255 Lăcașuri de cult  

Se suplimentează bugetul alocat, cu suma 
de 1.110 mii lei + TVA pentru realizarea 
a 200 mp de mozaic mural la Catedrala 
Episcopală din municipiul Oradea.  
 
Autori:  
Ioan Mang - Deputat PSD,  
Florian Bodog - Senator PSD 
 

În anul 2019 Episcopia Ortodoxă 
Română a Oradiei a demarat lucrările 
de pictură în tehnica mozaicului a 
Catedralei Episcopale ,,Învierea 
Domnului” din Oradea. Până în anul 
2020 s-a reușit executarea și montarea 
a 180 mp de mozaic mural, cât și a 
celor 8 icoane din mozaic, montate pe 
catapeteasmă.  

Aceeași motivare. 



Pentru anul 2021 cât și în anii 
următori, Episcopia dorește 
continuarea acestui proiect, 
următoarea etapa cuprinzând o 
porțiune de mozaic de aproximativ 
200 mp. 
În prezent, pictarea Catedralei în 
tehnica mozaicului este principalul 
obiectiv pe care Episcopia Ortodoxă 
Română a Oradiei dorește să-l 
realizeze în acest an, cât și în cei care 
urmează, în funcție de resursele 
financiare disponibile. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziția primului ministru 

10. Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13/2 pag. 4 
Capitol 5001 
Grupa/titlu 59    
Articol 07 Sprijinirea activității 
românilor de pretutindeni și a 
organizațiilor reprezentative ale 
acestora/indicator II Credite bugetare 
 
 
(Se va corela și suma de la  
Anexa 3/13/2 pag. 12 
Capitol 6701 
Grupa/titlu 59 

Suma de 10.793 mii lei se va suplimenta 
cu  8.800 mii lei și va deveni 19.593 mii 
lei 
 
 
Autor:  
senator Claudiu-Richard TÂRZIU 
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma se va suplimenta cu 8.300 mii lei 
destinați:  
a) Programului multianual de burse 
identitare acordate elevilor români 
care studiză integral sau unele materii 
în limba română în școlile publice din 
Ucraina (cl. I-IV), Republica Serbia (cl. 
I), Republica Ungară (cl. I)  (total 8.300 
mii lei);  
b) sprijinirii continuității catedrelor de 
limba română din Universitățile 
Cernăuți, Ujgorod și Ismail (total 500 
mii lei).  
Amendamentul concretizează 
următoarea prevedere din Programul 

Aceeași motivare. 



Articol 07 Sprijinirea activității românilor 
de pretutindeni și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora/indicator II 
Credite bugetare) 
 

de guvernare 2020-2024: 
”Reformarea politicii de acordare a 
burselor pentru cetățenii Republicii 
Moldova și, respectiv, pentru etnicii 
români din afara granițelor – 
extinderea actualului program pentru 
românii din Ucraina și la românii din 
alte comunități istorice”.  
În anul bugetar 2020 angajamentul 
asumat public de continuare, 
operaționalizare și dezvoltare a 
Programului de burse identitare pentru 
elevii români din comunitățile istorice 
a fost onorat prin suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului cu 6 milioane de lei din 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, întrucât inițial 
Legea bugetului de stat nu a cuprins 
fondurile pentru acest Program. 
Programul de acordare de burse 
elevilor etnici români din Ucraina 
demarat în anul 2018, reprezintă un 
proiect strategic pentru România, 
păstrarea identității lingivistice fiind o 
prioritate. Proiectul se află în al 
patrulea an de implementare, această 
inițiativă contribuind semnificativ la 
creșterea numărului de etnici români 
care doresc să își înscrie copiii în 
unitățile de învățământ cu predare în 



limba româna sau cu studiul unor 
materii în limba română ca limbă 
maternă în Ucraina. Extinderea 
Proiectului pentru elevii care studiază 
în limba română în Republica Serbia și 
Republica Ungară răspunde multiplelor 
solicitări ale românilor din cele două 
comunități istorice. În vederea derulării 
proiectului în condiții optime, este 
necesar ca sumele aferente burselor de 
studiu să fie virate beneficiarilor cel 
târziu până la încheierea anului curent 
de învățământ (31 mai 2021). 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni Generale

- Redistribuire din sumele 
alocate ordonatorului 
principal de credite 
(Secretariatul General al 
Guvernului)

11. Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13/2 pag. 4 
Capitol 5001 
Grupa/titlu 59 
Articol 07 Sprijinirea activității 
românilor de pretutindeni și a 
organizațiilor reprezentative ale 
acestora/indicator II Credite bugetare 
 

Suma de 10.793 mii lei se va suplimenta 
cu alte 30.000 mii lei și va deveni 39.593 
mii lei 
 
 
Autor:  
deputat George-Nicolae SIMION 
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Majorarea fondurilor alocate 
Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni din cadrul Sercretariatului 
General al Guvernului este o necesitate 
presantă. Fondurile vor fi destinate 
sprijinirii activității românilor de 
pretutindeni și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora din 
comunitățile istorice din jurul 
granițelor și Balcani, precum și din 

Aceeași motivare. 



diaspora emergentă, în condițiile în 
care România este la nivelul întregului 
continent statul cu cea mai mare rată a 
emigrației/expatrierii. Potrivit 
Strategiei Naționale pentru Românii de 
Pretutindeni, sunt vizați peste 10 
milioane de români extrafrontalieri. 
Amendamentul are menirea de a da 
substanță următoarelor prevederi din 
Programul de guvernare 2020-2024: 
”Situația României, din punct de 
vedere al numărului cetățenilor români 
cu domiciliul sau reședința în 
străinătate, s-a schimbat substanțial în 
ultimii ani, în contextul globalizării, a 
creșterii mobilității la nivel mondial, 
urmare a mai multor valuri de 
migrație. Astfel, în prezent, pe lângă 
comunitățile istorice de români din 
vecinătatea României, există peste 4 
milioane de cetățeni români în afara 
granițelor țării, această cifră 
reprezentând peste 20% din numărul 
total de cetățeni ai României. Guvernul 
urmărește să contribuie la prezervarea 
și afirmarea identității etnice, 
culturale, religioase și lingvistice a 
acestora și să se consolideze ca 
partener de încredere pentru românii 
de pretutindeni”. Suma cu care se 
propune suplimentarea cuprinde și 



fondurile destinate burselor identitare 
pentru elevii și profesorii români din 
Ucraina, Republica Ungară și 
Republica Serbia. 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni Generale

- Redistribuire din sumele 
alocate ordonatorului 
principal de credite 
(Secretariatul General al 
Guvernului)

12. Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 pagina 4 
Capitol 6701, paragraf A,  
Grupa/titlu 59,  
Articol 13,  
Indicator:  Titlul XI Alte cheltuieli, 
Contribuția statului, pentru sprijinirea 
asezămintelor religioase românești din 
afara granițelor/ II Credite bugetare 
 
(Se va corela și suma de la 
Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Anexa 3/13 pagina 12 
Capitol 5001, paragraf A,  
Grupa/titlu 59,  
Articol 13,  
Indicator:  Titlul XI Alte cheltuieli, 
Contribuția statului, pentru sprijinirea 

Suma 27.420 se va suplimenta cu 18.000 
și va deveni 45.420 
 
 
 
Autor:  
senator Claudiu-Richard TÂRZIU 
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma propusă inițial se va majora cu 18 
milioane lei destinați sprijinirii 
Mitropoliei autonome a Basarabiei din 
Republica Moldova, parte inseparabilă 
a Bisericii Ortodoxe Române, având ca 
destinație patru obiective strategice: 

a) finalizarea lucrărilor de 
construcție a Catedralei-
mausoleu de la Cania dedicată 
eroilor români,  

b) lucrările de construcție la 
Mănăstirea Eroilor de la 
Țiganca,  

c) lucrările de construcție de la 
Catedrala episcopală din 
municipiul Cahul,  

d) lucrările de construcție a 
bisericii ortodoxe române de la 
Palanca, raionul Ștefan Vodă.  

Aceeași motivare. 



asezămintelor religioase românești din 
afara granițelor/ II Credite bugetare) 

Mitropolia Basarabiei actuală este 
succesoarea istorică, canonică și 
spirituală a Mitropoliei Basarabiei care 
a funcționat până în anul 1944 inclusiv. 
Ea a fost reactivată la 14 septembrie 
1992 și admisă în legalitate la 30 iulie 
2002 ca urmare a Hotărârii CEDO din 
13 decembrie 2001 în dosarul 
”Mitropolia Basarabiei și alții versus 
Moldova”. Ea cuprinde preponderent 
etnici români care și-au redobândit 
cetățenia română sau doresc să și-o 
redobândească. Programul de 
guvernare 2020-2024 prevede între 
altele: ”în prezent, pe lângă 
comunitățile istorice de români din 
vecinătatea României, există peste 4 
milioane de cetățeni români în afara 
granițelor țării, această cifră 
reprezentând peste 20% din numărul 
total de cetățeni ai României. Guvernul 
urmărește să contribuie la prezervarea 
și afirmarea identității etnice, 
culturale, religioase și lingvistice a 
acestora și să se consolideze ca 
partener de încredere pentru românii 
de pretutindeni”. Episcopia Basarabiei 
de Sud (fostă a Cetății Albe – Ismail) 
este o eparhie transfrontalieră 
sufragană Mitropoliei Basarabiei. 
 



Sursa de finanțare: 
- Anexa 3/65 Ministerul 

Finanțelor – Acțiuni Generale
- Redistribuire din sumele 

alocate ordonatorului 
principal de credite 
(Secretariatul General al 
Guvernului)

13. Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Suplimentarea cu 24.000 mii lei a 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului destinați programelor și 
proiectelor ale Departamentului pentru 
Relația cu Repubica Moldova. 
 
Autor:  
deputat George-Nicolae SIMION 
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suplimentarea va permite 
Departamentului pentru Relația cu 
Republica Moldova din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului 
direcționarea cu maximă eficiență a 
efortului financiar al statului român în 
beneficiul milioanelor de români din 
Republica Moldova și al organizațiilor 
acestora. 
 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni Generale

- Redistribuire din sumele 
alocate ordonatorului 
principal de credite 
(Secretariatul General al 
Guvernului) 

Aceeași motivare. 

14. Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea cu suma de 
220.000 mii lei a bugetului alocat 
Secretariatului de Stat pentru Culte, 
program cod 255 destinat susținerii 
cultelor religioase recunoscute din 
România pentru restaurarea și conservarea 
lăcașurilor de cult monumente istorice și a 

În documentul-sinteză privind 
politicile şi programele bugetare ale 
SGG, guvernul afirmă că garantează 
libertatea de exprimare religioasă, că 
sprijină construirea și finalizarea unor 
lăcașuri de cult și restaurarea spațiului 
eclezial pentru punerea în valoare a 

Aceeași motivare. 



bunurilor din patrimoniul cultural național 
mobil aparținând cultelor religioase 
recunoscute. 
 
Autori:  
senator Claudiu-Richard TÂRZIU, 
deputat George-Nicolae SIMION 
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

monumentelor istorice aflate în 
proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de 
alocația propusă pe 2021 pentru 
Secretariatul de Stat pentru Culte la 
programul 255 cu această destinație. 
Alocarea a doar 28.000 de mii lei, o 
reducere de 90% față de execuția din 
2020 (248.900 de mii de lei) nu se 
justifică în condițiile în care 
majoritatea contribuabililor la Bugetul 
de stat sunt credincioși ai cultelor 
religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind 
imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate. Tăierea este 
inacceptabilă întrucât lăcașurile de cult, 
multe dintre care sunt monumente 
istorice, fac parte din memoria 
culturală și identitatea spirituală a 
românilor. De aceea soluția propusă – 
păstrarea sumelor alocate măcar la 
nivelul anului 2020 – este nu numai 
necesară și justificată, ci și posibilă. 
Prin contrast, alocarea bugetară a 
Serviciului de Protecție și Pază ar urma 
să crească de la 266.500 mii lei în 2020 
la 401.600 mii lei propuși pentru 2021. 
Această creștere nu se justifică prin 
nimic. Nici investițiile în infrastructură 
și dotări cu echipamente și tehnologie 



nu legitimează o asemenea mărire 
specaculoasă, care semnalează riscul 
deraierii către un stat polițienesc 
represiv. 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni Generale

- Redistribuire din sumele 
alocate ordonatorului 
principal de credite 
(Secretariatul General al 
Guvernului). 

15. Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 pagina 4 
Capitol 6701, paragraf A,  
Grupa/titlu 59,  
Articol 13,  
Indicator:  Titlul XI Alte cheltuieli, 
Contribuția statului, pentru sprijinirea 
asezămintelor religioase românești din 
afara granițelor/ II Credite bugetare 
 
(Se va corela și suma de la 
Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Anexa 3/13 pagina 12 
Capitol 5001, paragraf A,  
Grupa/titlu 59,  
Articol 13,  
Indicator:  Titlul XI Alte cheltuieli, 
Contribuția statului, pentru sprijinirea 

Suma 27.420 se va suplimenta cu 18.000 
și va deveni 45.420 
 
 
 
Autor:  
senator Claudiu-Richard TÂRZIU 
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma propusă inițial se va majora cu 18 
milioane lei destinați sprijinirii 
Mitropoliei autonome a Basarabiei din 
Republica Moldova, parte inseparabilă 
a Bisericii Ortodoxe Române, având ca 
destinație patru obiective strategice: 

e) finalizarea lucrărilor de 
construcție a Catedralei-
mausoleu de la Cania dedicată 
eroilor români,  

f) lucrările de construcție la 
Mănăstirea Eroilor de la 
Țiganca,  

g) lucrările de construcție de la 
Catedrala episcopală din 
municipiul Cahul,  

h) lucrările de construcție a 
bisericii ortodoxe române de la 
Palanca, raionul Ștefan Vodă.  

Mitropolia Basarabiei actuală este 
succesoarea istorică, canonică și 

Aceeași motivare. 



asezămintelor religioase românești din 
afara granițelor/ II Credite bugetare) 

spirituală a Mitropoliei Basarabiei care 
a funcționat până în anul 1944 inclusiv. 
Ea a fost reactivată la 14 septembrie 
1992 și admisă în legalitate la 30 iulie 
2002 ca urmare a Hotărârii CEDO din 
13 decembrie 2001 în dosarul 
”Mitropolia Basarabiei și alții versus 
Moldova”. Ea cuprinde preponderent 
etnici români care și-au redobândit 
cetățenia română sau doresc să și-o 
redobândească. Programul de 
guvernare 2020-2024 prevede între 
altele: ”în prezent, pe lângă 
comunitățile istorice de români din 
vecinătatea României, există peste 4 
milioane de cetățeni români în afara 
granițelor țării, această cifră 
reprezentând peste 20% din numărul 
total de cetățeni ai României. Guvernul 
urmărește să contribuie la prezervarea 
și afirmarea identității etnice, 
culturale, religioase și lingvistice a 
acestora și să se consolideze ca 
partener de încredere pentru românii 
de pretutindeni”. Episcopia Basarabiei 
de Sud (fostă a Cetății Albe – Ismail) 
este o eparhie transfrontalieră 
sufragană Mitropoliei Basarabiei. 
 
 
 



Sursa de finanțare: 
- Anexa 3/65 Ministerul 

Finanțelor – Acțiuni Generale 
Redistribuire din sumele alocate 
ordonatorului principal de credite 
(Secretariatul General al Guvernului) 

16. Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02, 
Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59 
Art 12 

Se propune suplimentarea cu suma de 
220.000 mii lei a bugetului alocat 
Secretariatului de Stat pentru Culte, 
program cod 255 destinat susținerii 
cultelor religioase recunoscute din 
România pentru restaurarea și conservarea 
lăcașurilor de cult monumente istorice și a 
bunurilor din patrimoniul cultural național 
mobil aparținând cultelor religioase 
recunoscute. 
 
Autori:  
senator Claudiu-Richard TÂRZIU, 
deputat George-Nicolae SIMION 
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

În documentul-sinteză privind 
politicile şi programele bugetare ale 
SGG, guvernul afirmă că garantează 
libertatea de exprimare religioasă, că 
sprijină construirea și finalizarea unor 
lăcașuri de cult și restaurarea spațiului 
eclezial pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice aflate în 
proprietatea cultelor. 
Aceste afirmații sunt contrazise de 
alocația propusă pe 2021 pentru 
Secretariatul de Stat pentru Culte la 
programul 255 cu această destinație. 
Alocarea a doar 28.000 de mii lei, o 
reducere de 90% față de execuția din 
2020 (248.900 de mii de lei) nu se 
justifică în condițiile în care 
majoritatea contribuabililor la Bugetul 
de stat sunt credincioși ai cultelor 
religioase recunoscute. Această sumă 
este doar un sprijin fictiv, fiind 
imposibilă sprijinirea reală a 
activităților menționate. Tăierea este 
inacceptabilă întrucât lăcașurile de cult, 
multe dintre care sunt monumente 

Aceeași motivare. 



istorice, fac parte din memoria 
culturală și identitatea spirituală a 
românilor. De aceea soluția propusă – 
păstrarea sumelor alocate măcar la 
nivelul anului 2020 – este nu numai 
necesară și justificată, ci și posibilă. 
Prin contrast, alocarea bugetară a 
Serviciului de Protecție și Pază ar urma 
să crească de la 266.500 mii lei în 2020 
la 401.600 mii lei propuși pentru 2021. 
Această creștere nu se justifică prin 
nimic. Nici investițiile în infrastructură 
și dotări cu echipamente și tehnologie 
nu legitimează o asemenea mărire 
specaculoasă, care semnalează riscul 
deraierii către un stat polițienesc 
represiv. 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni Generale 

- Redistribuire din sumele 
alocate ordonatorului principal 
de credite (Secretariatul 
General al Guvernului).

17. Anexa 3/17/27 
Cod Program 652 
Ministerul Justiției 

Se propune suplimentarea cu  107.800  mii 
lei a creditelor de angajament și cu 
107.800 mii lei a creditelor bugetare 
prevăzute în Anexa 3/15/ 27 (Cod 
Program 652) la bugetul  Ministerului 
Justiției , în vederea reabilitării, 
modernizării și dotării obiectivului 
“Palatul de Justiție Mehedinți - Sediul 

Zilnic, sute de oameni aflaţi în căutarea 
dreptăţii îi trec pragul. Puţini sunt însă 
cei care cunosc faptul că palatul de 
justiţie, cel care găzduieşte Judecătoria 
şi Tribunalul Mehedinţi, se numără 
printre clădirile istorice ale 
municipiului. Aici, arhitectura şi 
vechimea impozantei construcţii se 

Nu este precizată 
sursa de finanțare. 



Tribunalului Mehedinți și Judecătoria 
Drobeta-Turnu Severin, județul 
Mehedinți” 
 
Autori:  
Liviu Lucian MAZILU,  
Virgil Alin CHIRILĂ,  
Cornel Vasile FOLESCU  
Grupul parlamentar PSD 

îmbină armonios cu activitatea de 
înfăptuire a actului de justiţie. Grav 
este că la un cutremur puternic, clădirea 
se poate prăbuşi în orice moment.
Ultimele reparaţii capitale au fost 
făcute în 1980 pentru că la cutremurul 
din 1977 clădirea a suferit mari 
distrugeri. Situaţia este foarte gravă 
întrucât la un cutremur de 6 grade pe 
scara Richter există riscul ca această 
clădire să se prăbuşească. Practic, 
durata maximă admisă de folosire a 
unei clădiri din cărămidă cu plafoane 
din lemn, aşa cum este Tribunalul 
Mehedinţi, este de 70 de ani 
Datele istorice referitoare la anul în 
care a fost construită clădirea, care 
găzuieşte palatul de justiţie din 
municipiul Drobeta-Turnu-Severin 
sunt relativ puţine. Ceea ce se cunoaşte 
cu siguranţă este faptul că edificiul a 
aparţinut familiei boierului Grigore 
Miculescu, care, în cea de-a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, s-a 
numărat printre cei mai importanţi 
locuitori ai judeţului Mehedinţi. 
Ca urmare a cutremurelor din 1941, 
1977, 1986 şi 1990, structura de 
rezistenţă a imobilului a fost afectată 
serios, aşa că edificiul are nevoie de 
serioase lucrări de consolidare. După 



cutremurul din martie 1977, aceasta a 
fost consolidată, astfel că aspectul 
interior a suferit noi modificări. 
Arhitectura specifică zonei, dar şi 
autenticitatea edificiului au determinat 
autorităţile să includă clădirea în lista 
monumentelor istorice. 
Astfel, apare cu puterea evienței că 
reabilitarea și modernizarea acestui 
obiectiv va fi în principal în folosul 
justițiabililor, aceștia urmând a 
beneficia de spații adecvate, la 
standarde europene, astfel încât accesul 
la actul de justiție să fie cât mai 
facil,  iar serviciile să ofere celeritate și 
calitate.                       Sursa de finanțare: 
fondul de rezervă aflat la dispoziția PM 
și  acțiuni generale ale MFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 


