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             Bucureşti, 25.02.2021 
 
Către, 
 

COMISIA DE BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI A CAMEREI DEPUTAȚILOR   
 

COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE, ACTIVITATE BANCARĂ ȘI PIAȚA 
DE CAPITAL A SENATULUI 

 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, avizul comun la Proiectul Legii bugetului de stat 

pe anul 2021, transmis  prin adresele cu nr. PL-x 109/2021, respectiv L35/2021. 

 
  
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
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Ringo 
DĂMUREANU  

Laura-Iuliana 
SCÂNTEI  

Ion-Cristinel 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
Bucureşti, 25.02.2021 

 
AVIZ COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 
 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități din cadrul Camerei Deputaților, Comisia pentru 

Constituționalitate din cadrul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări din cadrul 

Senatului și Comisia pentru constituţionalitate din cadrul Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul 

Legii bugetului de stat pe anul 2021. 

CAMERA DEPUTAŢILOR CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT SENAT 

COMISIA JURIDICĂ, COMISIA PENTRU  COMISIA JURIDICĂ, COMISIA PENTRU  
DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 
CONSTITUȚIONALITATE DE NUMIRI, DISCIPLINĂ 

IMUNITĂŢI ŞI VALIDĂRI 
CONSTITUŢIONALITATE 

  
  

 
Nr.4c-13/216/2021 Nr.4c-23/672021 Nr. XIX/30/2021 Nr. LXVIII/566/2021 

PL-x 109/2021 PL-x 109/2021 L35/2021 L35/2021 
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Potrivit prevederilor art.21 și art.27 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului,republicat, membrii comisiilor reunite au examinat proiectul de lege în şedinţa din 25 februarie 2021. 

 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.61  din 22 februarie 2021, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

proiectul de lege. 

 

Consiliul Economic şi Social, prin avizul nr.1804 din 18 februarie 2021, în conformitate cu prevederile art.5 

lit.a) din Legea nr.248/2013, a avizat negativ proiectul de act normativ. 

 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a avizat propunerile de buget pentru anul 2021 ale Ministerului Apărării 

Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului 

de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în şedinţa din data de 19.02.2021. 

 

Cele patru comisii, reunite în ședință comună desfășurată on-line și la sediul Parlamentului, în data de 25 

februarie 2021, au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului 

Economic şi Social, opinia Consiliului Fiscal, declarația de conformitate, Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, 

Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2021 și proiecția acesteia pe anii 2022-2024, anexele proiectului de buget 

şi amendamentele depuse de deputaţi şi senatori. Deputații și senatorii au fost prezenți la lucrările comisiilor conform listelor 

de prezență. 
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La lucrările celor patru comisii reunite, au fost invitaţi reprezentanţi din partea următoarelor instituţii publice: 

Ministerul Finanțelor Publice, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, 

Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului,  Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 

Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Agenţia Naţională de Integritate, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.  

           În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisiile juridice şi Comisiile pentru constituţionalitate ale celor 

două Camere ale Parlamentului au avizat favorabil, fără amendamente, anexele proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2021 pentru următorii ordonatori principali de credite: Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Curtea 

Constituţională, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului,  Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, , 

Ministerul Public, Agenţia Naţională de Integritate, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. De asemenea, au avizat favorabil, cu amendamente 

respinse, anexele proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 pentru Ministerul Justiţiei şi Înalta Curte de Casaţie și 

Justiţie. 

       Față de cele prezentate, membrii celor patru comisii reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze 

favorabil proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, cu amendamentele respinse, cuprinse în anexa care face parte 

integrantă din prezentul aviz. 
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În raport cu obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare, urmând a fi adoptat cu respectarea prevederilor art.65 alin.(2) lit.b) din Constituţia României, republicată. 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai-Alexandru BADEA 

PREŞEDINTE, 
 

Ringo DĂMUREANU 

PREŞEDINTE, 
 

Laura-Iuliana SCÂNTEI 

PREŞEDINTE, 
 

Ion-Cristinel RUJAN 
    
    
    
    

Consilier parlamentar, Consilier parlamentar, Consilier parlamentar, Consilier parlamentar, 

Andreea Sârbu Silvia Olaru Andreea Alexandroae Maria Ranga 

 Roxana David   
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ANEXA la AVIZUL COMUN Nr. PLx.109/2021 
L35/2021 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021 
 
 

Anexa 3/04- Înalta Curte de Casaţie și Justiţie 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/articol/ali

neat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa de 
finanţare 

 
Motivaţia respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

 
1. Anexa 3/04 Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – 144.936 mii 
lei 

Anexa 3/04 Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie 
Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de 
stat – 204.832 mii lei 
 
Autori: 
 
Grupurile parlamentare ale PSD din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Grupurile parlamentare ale AUR din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – se propune 
suplimentarea sumei cu 59.896 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare – BUGETUL 
DE STAT+REZERVA PRIMULUI 
MINISTRU 

 

Amendament respins 
cu majoritate de 
voturi 

2. Anexa 3/04 Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
curente – 143.936 mii lei 

Anexa 3/04 Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie 
Capitolul 5001 – Cheltuieli curente – 
196.815 mii lei 
 
 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – se propune 
suplimentarea sumei cu 52.879 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare – BUGETUL 

Amendament respins 
cu majoritate de 
voturi 
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Autori: 
 
Grupurile parlamentare ale PSD din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Grupurile parlamentare ale AUR din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

DE STAT+REZERVA PRIMULUI 
MINISTRU 
 

3. Anexa 3/04 Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 10 – 
Titlul I – Cheltuieli de 
personal– 133.286 mii lei 

Anexa 3/04 Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie 
Capitolul 5001 – Grupa 10- 
Titlul I – Cheltuieli de personal – 
176.960 mii lei 
 
Autori: 
 
Grupurile parlamentare ale PSD din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Grupurile parlamentare ale AUR din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat –Grupa 10- Titlul I – 
Cheltuieli de personal, se 
propune suplimentarea sumei cu 
43.674 mii lei. 
 
Sursa de finanţare – BUGETUL 
DE STAT+REZERVA PRIMULUI 
MINISTRU 
 
 
 

Amendament respins 
cu majoritate de 
voturi 

4. Anexa 3/04 Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 20 – 
Titlul II – Bunuri şi servicii– 
10.000 mii lei 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de 
stat – Grupa 20 – Titlul II – Bunuri şi 
servicii – 12.715 mii lei 
 
Autori: 
 
Grupurile parlamentare ale PSD din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Grupurile parlamentare ale AUR din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – Grupa 20 – Titlul II – 
Bunuri şi servicii, se propune 
suplimentarea sumei cu 2.715 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare – BUGETUL 
DE STAT+REZERVA PRIMULUI 
MINISTRU 
 
 

Amendament respins 
cu majoritate de 
voturi 



8 
 

5. Anexa 3/04 Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 55 – 
Titlul VII – Alte transferuri – 
50 mii lei 
 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de 
stat – Grupa 55 – Titlul VII – Alte 
transferuri – 40 mii lei  
 
Autori: 
 
Grupurile parlamentare ale PSD din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Grupurile parlamentare ale AUR din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

 Amendament respins 
cu majoritate de 
voturi 

6. Anexa 3/04 Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 59 – 
Titlul X – Alte cheltuieli – 
600 mii lei 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de 
stat – Grupa 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli – 7.050 mii lei 
 
Autori: 
 
Grupurile parlamentare ale PSD din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Grupurile parlamentare ale AUR din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – Grupa 59 – Titlul X – 
Alte cheltuieli, se propune 
suplimentarea sumei cu 6.450 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare – BUGETUL 
DE STAT+REZERVA PRIMULUI 
MINISTRU 
 
 

Amendament respins 
cu majoritate de 
voturi 

7. Anexa 3/04 Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 57 – 
Titlul IX – Asistenta sociala 
– 0 mii lei 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de 
stat – Grupa 57 – Titlul IX – 
Asistenta sociala– 50 mii lei 
 
 
 
 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – Grupa 57 – Titlul iX – 
Asistenta sociala, se propune 
suplimentarea sumei cu 50 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare – BUGETUL 

Amendament respins 
cu majoritate de 
voturi 
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Autori: 
 
Grupurile parlamentare ale PSD din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Grupurile parlamentare ale AUR din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

DE STAT+REZERVA PRIMULUI 
MINISTRU 
 
 

8. Anexa 3/04 Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 
Capitolul 5001 – Cheltuieli 
buget de stat – Grupa 71 – 
Titlul XII – Active 
nefinanciare – 1.000 mii lei 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de 
stat – Grupa 71 – Titlul XII – Active 
nefinanciare – 8.017 mii lei 
 
Autori: 
 
Grupurile parlamentare ale PSD din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
Grupurile parlamentare ale AUR din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget 
de stat – Grupa 71 – Titlul XII – 
Active nefinanciare, se propune 
suplimentarea sumei cu 7.017mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare – BUGETUL 
DE STAT+REZERVA PRIMULUI 
MINISTRU 
 
 

Amendament respins 
cu majoritate de 
voturi 
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Anexa 3/17- Ministerul Justiției 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/articol/ali

neat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa de 
finanţare 

 
Motivaţia respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

 
9. 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 
Tribunalului Mehedinți și Judecătoria 
Drobeta-Turnu Severin, județul 
Mehedinți” 
 
 
Autori: 
 
Liviu Lucian MAZILU,  
Virgil Alin CHIRILĂ,  
Cornel Vasile FOLESCU  
 
Grupurile parlamentare ale PSD din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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 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 

Amendament respins 
cu majoritate de 
voturi 



11 
 

care a fost construită clădirea, care 
găzduieşte 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 evidenței 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. 
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Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziția PM și - 
acțiuni generale ale MFP 
 

10 Ministerul Justiției, Anexa nr. 
3/17  
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 Boris Volosatîi 
Grupul parlamentar AUR 

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 
 

Amendament respins 
cu majoritate de 
voturi 

11. 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 Boris Volosatîi 
Grupul parlamentar AUR 

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 

Amendament respins 
cu majoritate de 
voturi 
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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 

 
 

 
 
 
 
 


