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PPaarr llaamm eennttuull   RRoommâânniiee ii   
 

SENAT 

Comisia pentru buget, 

finanțe, activitate bancară și 

piață de capital 

 

Nr. XXII/508/17.09.2020 

 CAMERA DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci 

 

 

Nr. 4c-2/847/17.09.2020 

                                                                                 

 

RAPORT COMUN 

 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea 

unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare 

 

  În conformitate cu prevederile art.21 și 22 din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a 

Camerei Deputaților, au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu proiectul de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor 

măsuri bugetare, transmis prin adresele L578/2020, respectiv PLx491/2020, în vederea 

întocmirii unui raport comun.  

 

  La dezbaterea online s-a ținut cont de: avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, punctele de vedere ale părților reprezentate în Plenul Consiliului Economic 

și Social și opinia Consiliului Fiscal. 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a avizat propunerile de buget, 

rectificate pentru anul 2020, pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de 

Protecţie şi Pază şi pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 

 

Comisiile din Camera Deputaţilor împreună cu comisiile similare ale 

Senatului au întocmit avize comune după cum urmează: 

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială – Camera Deputaților și 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială – Senat – aviz comun favorabil, cu 

amendamente; 

- Comisia pentru sănătate şi familie – Camera Deputaților și Comisia 

pentru sănătate publică – Senat – aviz comun negativ; 
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- Comisia pentru industrii şi servicii - Camera Deputaților și Comisia 

pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale – Senat - aviz comun 

favorabil; 

- Comisiile pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților și 

Senat - aviz comun favorabil; 

- Comisiile pentru afaceri europene din Camera Deputaților și Senat – aviz 

comun negativ; 

- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – Camera 

Deputaților și Comisia economică, industrii şi servicii – Senat – aviz comun favorabil, 

cu amendamente; 

- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale – Camera Deputaților și Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, 

culte și minorități – Senat – aviz comun favorabil; 

- Comisiile pentru politică externă din Camera Deputaților și Senat – aviz 

comun favorabil; 

- Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați – Camera 

Deputaților – aviz favorabil; 

- Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării – Camera 

Deputaților și Comisia pentru comunitățile de români din afara țării – Senat – aviz 

comun favorabil; 

- Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea 

controlului asupra activității Serviciului de Informații Externe – aviz favorabil; 

- Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru 

exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații – 

aviz favorabil. 

- Comisia pentru mediu și echilibru ecologic – Camera Deputaților, 

Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic - Senat și Comisia pentru mediu – 

Senat – aviz comun favorabil. 

 

  La dezbaterea proiectului de Lege a participat domnul Attila Gyorgy -

secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice.    

 

  Potrivit art.13 pct.2 din Regulamentul activităților comune ale Camerei 

Deputaților și Senatului,  membrii celor două comisii s-au întrunit în ședință comună 

online, în data de 16 septembrie 2020 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului, un raport comun de adoptare a 

proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2020 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 

normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, cu amendamentele admise, prezentate în 

Anexa A. 

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa B.  
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  În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 

alin.(2) din Constituția României. 

 

 

PREŞEDINTE,  

 

Senator Viorel ARCAȘ                                

PREŞEDINTE,  

 

Deputat Sorin LAZĂR  
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Anexa A 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma examinării online, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

1.   Titlul legii: 

LEGE                                                               

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 135/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 

modificarea unor acte normative și stabilirea 

unor măsuri bugetare 

 

2.   Art.I. -  Se  aprobă  Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.135 din 14 august 2020 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2020, modificarea unor acte normative și 

stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.751 

din 18 august 2020, cu următoarele modificări 

și completări:  

 

3.  Titlul ordonanței de urgență: 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ                    

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2020, modificarea unor acte normative 

şi stabilirea unor măsuri bugetare 

Nemodificat  

4.   1.După articolul 3 se introduce un nou 

articol, articolul 31 cu următorul cuprins: 

Aceasta propunere este necesara pentru 

acoperirea cheltuielilor curente aferente 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

 

Art.31. - În bugetul Camerei Deputaților – 

sume alocate din bugetul de stat – se 

majorează creditele bugetare și de 

angajament astfel:  3.000 mii lei la titlul 20 

Bunuri și servicii si  2.635 mii lei la titlul 71 

Active nefinanciare. 

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului 

deschiderii noii legislaturi, precum si pentru 

asigurarea sumelor necesare la Cheltuieli de 

capital pentru achizitia echipamentelor 

necesare dotarii birourilor parlamentare din 

teritoriu la schimbarea legislaturii. 

 

Sursa de finantare: de la Titlul „Alte cheltuieli” 

– MFP – Actiuni generale 

5.   2.După articolul 10 se introduce un nou 

articol, articolul 101, cu următorul cuprins:  

 

„Art.101. - Se autorizează Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale să 

suplimenteze cu suma de 67.000 mii lei 

credite de angajament, respectiv 45.000 mii 

lei credite bugetare, Cap.80.01 – Acțiuni 

generale economice, comerciale și de muncă, 

Titlul 55 – Alte transferuri, Art.01 alin.05 – 

Programul de realizare a Sistemului 

Național Antigrindină și de Creștere a 

Precipitațiilor, prin diminuarea cu suma de 

67.000 mii lei credite de angajament, 

respectiv 45.000 mii lei credite bugetare de 

la Cap.83.01 – Agricultură, silvicultură, 

piscicultură și vânătoare, Titlul 80 – 

Împrumuturi, Art.30 – Alte Împrumuturi.” 

Prin redistribuire în cadrul bugetului 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Suma de 67 milioane lei, credite de angajament 

respectiv 45 milioane credite bugetare este 

destinată finanțării până la finele anului 2020 a 

Programului de Realizare a Sistemului Național 

Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, în 

vederea realizării exploatării operaționale și/sau 

de cercetare pentru omologarea unităților de 

combaterea căderilor de grindină, monitorizării 

și pazei punctelor de lansare și efectuării 

testelor experimentale integrate privind 

aplicația de creștere a precipitațiilor, cu 

utilizarea tehnologiei aviației și a tehnologiei 

rachetelor. Totodată, prin fondurile astfel 

alocate se va asigura operaționalizarea a 29 de 

puncte de lansare finalizate constructiv la 

această dată și a altor 14 puncte de lansare ce 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului 

urmează a fi recepționate până la finele lunii 

octombrie a.c., prin achiziționarea dotărilor 

minime necesare funcționării acestora 

(instalații de iluminat, de încălzit, de 

supraveghere video, instalații PSI etc.) conform 

studiilor de fezabilitate aprobate, precum și 

achiziționarea de rachete antigrindină necesare 

a fi utilizate în sezonul  2020 și începerii 

sezonului 2021. 

6.   

 

 

 

Art. 23 Sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pe anul 2020 pentru finanțarea 

cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu 

suma de 2.175.780 mii lei, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

a) se majorează sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor 

cu suma de 276.618 mii lei, potrivit anexei nr. 

3, astfel: 

a1) se suplimentează cu suma de 74.704 mii lei 

sumele destinate finanțării sistemului de 

protecție a copilului și a centrelor publice 

3.Partea introductivă a articolului 23 și 

litera c) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

 

Art.23 Sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pe anul 2020 pentru finanțarea 

cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu 

suma de 3.675.780 mii lei, după cum urmează: 

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

Este necesară acoperirea cheltuielilor efectuate 

cu acțiunile de prevenire și combatere a 

efectelor Covid-19 la nivelul Consiliilor 

judetene şi a municipiului Bucureşti drept 

pentru care sumna suplimentară este de 

1.500.000 mii lei.  

Sursa de finantare : bugetul de stat, MFP –

Actiuni generale. Fondul de rezervă.  

Bugetul de stat, Cote defalcate de TVA 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

pentru persoane adulte cu handicap; 

a2) se suplimentează cu suma de 143 mii lei 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

destinate finanțării cheltuielilor căminelor 

pentru persoane vârstnice, pentru județul 

Giurgiu; 

a3) se suplimentează cu suma de 41.460 mii lei 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe 

educaționale speciale care frecventează 

învățământul special, potrivit prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind 

modalitatea de acordare a drepturilor copiilor 

cu cerințe educaționale speciale școlarizați în 

sistemul de învățământ preuniversitar, în 

conformitate cu prevederile lit. A din anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru 

stabilirea limitelor minime de cheltuieli 

aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. 

(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, în baza 

datelor transmise de către unitățile 

administrativ-teritoriale; 

a4) se aprobă sume rezervate în cuantum de 

160.311 mii, care se repartizează pe județe prin 

hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru 

finanțarea Programului pentru școli al 

României în perioada septembrie-decembrie a 

anului școlar 2020-2021; 

b) se majorează cu suma de 705.740 mii lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, 

sectoarelor municipiului București și 

municipiului București, potrivit anexei nr. 4, 

astfel: 

b1) se suplimentează cu suma de 31.461 mii lei 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul sectoarelor și municipiului București, 

pentru sistemul de protecție a copilului și 

pentru centrele publice pentru persoane adulte 

cu handicap; 

b2) se aprobă sume rezervate în cuantum de 

15.742 mii, care se repartizează pe sectoare ale 

municipiului București prin hotărâre a 

Guvernului inițiată de Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, pentru finanțarea 

Programului pentru școli al României în 

perioada septembrie-decembrie a anului școlar 

2020-2021; 

b3) se suplimentează cu suma de 105.249 mii 

lei sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor 

cu cerințe educaționale speciale care 

frecventează învățământul de masă, respectiv 

învățământul de masă sau special în cazul 

sectoarelor municipiului București, potrivit 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, 

cu modificările ulterioare, în baza datelor 

transmise de către unitățile/subdiviziunile 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

administrativ-teritoriale; 

b4) se diminuează cu suma de 8.796 mii lei 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea 

nr. 248/2015 privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor provenind din 

familii defavorizate, cu modificările și 

completările ulterioare, în baza datelor 

transmise de către unitățile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale; 

b5) se suplimentează cu suma de 42.716 mii lei 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor determinate de 

acordarea unui suport alimentar, potrivit 

prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea 

Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de 

unități de învățământ preuniversitar de stat; 

b6) se diminuează cu suma de 143 mii lei 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor căminelor pentru 

persoane vârstnice, pentru județul Giurgiu; 

b7) se alocă suma de 225 mii lei pentru 

finanțarea cheltuielilor Centrului de zi și 

Centrului de servicii de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu „Sf. Nicolae“ 

din localitatea Recea, județul Maramureș; 

b8) se majorează cu suma de 519.286 mii lei 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea drepturilor asistenților 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

personali ai persoanelor cu handicap grav sau 

indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu 

handicap grav acordate în baza prevederilor art. 

42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

c) se majorează sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și 

județelor cu suma de 1.116.437 mii lei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) – se majorează sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și 

județelor cu suma de 2.616.437 mii lei; 

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului 

 

 

 

 

4.La articolul 23 după litera c) se introduce 

o nouă literă, litera c1) cu următorul 

cuprins: 

 

c1) din suma prevăzută la lit. c) se 

repartizează în mod egal municipiilor 

reședință de judet suma de 500.000 mii lei, 

cu excepția municipiului București 

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului  

 



12 

Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

d) se majorează sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor învățământului particular și a celui 

confesional, cu suma de 76.985 mii lei, potrivit 

anexei nr. 5. 

Nemodificat 

7.   

 

 

Art. 24 Sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată prevăzute la art. 23 lit. c) au 

următoarea destinație: 

 

a) suma de 1.104.100 mii lei se alocă, pe județe 

și municipiul București, în scopul achitării 

plăților restante înregistrate în contabilitatea 

unităților/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice 

finanțate integral sau parțial din bugetul local și 

a spitalelor publice din rețeaua autorităților 

administrației publice locale la data de 30 iunie 

2020 inclusiv, raportate potrivit legii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) suma de 566 mii lei pentru acordarea de 

5.La articolul 24, litera a) a se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

Nemodificat 

 

 

 

a) suma de 2.104.100 mii lei se alocă, pe județe 

și municipiul București, în scopul achitării 

plăților restante înregistrate în contabilitatea 

unităților/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice 

finanțate integral sau parțial din bugetul local și 

a spitalelor publice din rețeaua autorităților 

administrației publice locale la data de 31 

august 2020 inclusiv, raportate potrivit legii. 

Alocarea suplimentara de 1.000.000 mii lei se 

face conform anexei nr.7 la legea de aprobare a 

prezentei Ordonanțe de urgență. 

  

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului  

 

 

b)nemodificat 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

facilități persoanelor care domiciliază sau 

lucrează în unele localități din Munții Apuseni 

și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, 

potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 

27/1996 privind acordarea de facilități 

persoanelor care domiciliază sau lucrează în 

unele localități din Munții Apuseni și în 

Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

c) suma de 11.771 mii lei pentru finanțarea 

cheltuielilor determinate de achitarea debitelor 

restante la fondul de risc, pentru componenta 

„termie“, aferente împrumutului extern 

contractat pentru realizarea Programului 

„Utilități și mediu la standarde europene în 

județul Suceava“, potrivit prevederilor art. XII 

alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri 

financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 

240/2011, cu modificările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   6.La articolul 24 dupa litera c) se introduce 

o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins: 

 

d) Sumele  repartizate pe județe, pentru 

achitarea plăților restante înregistrate în 

contabilitate la data de 31 august 2020, 

inclusiv, și rămase neutilizate să fie 

repartizate, prin decizia șefului 

administrației finanțelor publice judetene, 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

pentru echilibrarea  bugetelor județelor , 

municipiilor , orașelor și comunelor 

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului 

9.  Art. 37 

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din 

prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Nemodificat  

10.  Art. 38.  

 

Articolul 25 din Legea bugetului de stat pe anul 

2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 

ianuarie 2020, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

 

“Art. 25. - În scopul limitării riscurilor asumate 

de către stat în utilizarea instrumentelor de 

datorie, pentru operațiunile de administrare a 

pasivelor și a operațiunilor cu instrumente 

financiare derivate, Ministerul Finanțelor 

Publice poate selecta firme de avocatură pentru 

prestarea de servicii de consultanță juridică 

privind elaborarea, negocierea și încheierea 

documentației-cadru și a documentației 

aferente acestor tipuri de operațiuni în limita 

sumei de 1.000 mii lei. În acest sens, în bugetul 

propriu al Ministerului Finanțelor Publice, la 

capitolul 54.01 «Alte servicii publice 

Nemodificat 

 

 

 



15 

Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

generale», titlul 20 «Bunuri și servicii», pentru 

anul 2020, sunt prevăzute credite de 

angajament în sumă de 1.000 mii lei și credite 

bugetare în sumă de 563 mii lei." 

 

11.  Art. 31. - În bugetul Ministerului Sănătăţii, la 

capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 

"Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice", articolul 51.02 "Transferuri de 

capital", sunt cuprinse şi sume reprezentând 

atât credite de angajament, cât şi credite 

bugetare, pentru: 

 

 

 

 

 

a)reparaţii capitale şi modernizarea clădirii 

spitalului (corp vechi) şi extindere clădire la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyan 

Kristof", Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna: 

20.000 mii lei; 

 

 

(text din Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr.5/2020) 

7.După articolul 38 se introduc două noi 

articole, articolele 381 și 382 cu următorul 

cuprins: 

 

Art.381. – La articolul 31 din Legea bugetului 

de stat pe anul 2020 nr.5/2020,publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.2 și 

bis 2 bis, din 6 ianuarie 2020, cu modificările și 

completările ulterioare, litera a) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

 

 

Art..31. - “a) lucrări de construcţii, reparaţii 

capitale, achiziţie de dotări, echipamente şi 

aparatură medicală la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf“, Sfântu-

Gheorghe, judeţul Covasna: 15.000 mii lei;” 

 

Autori: Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului, 

Erdei-Dolóczki István, Márton Arpád, Vass 

Levente – deputați UDMR 

Tánczos Barna, Fejér László-Ödön, László 

Attila - senatori UDMR 

 

 

Partea introductivă se modifică din motive de 

respectare a regulilor de tehnică legislativă, iar 

pe fond amendamentul vizează acoperirea 

nevoilor stringente ale Spitalului  municipal din 

Târgu Secuiesc în contextul pandemiei de 

COVID-19. Anvelopa inițială prevăzută în 

Legea nr. 5/2020 rămâne nemodificată, așadar 

nu este necesară precizarea sursei de finanțare. 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

Art.382. - La articolul 31 din Legea bugetului 

de stat pe anul 2020 nr.5/2020,publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.2 și 

bis 2 bis, din 6 ianuarie 2020, cu modificările și 

completările ulterioare, după litera a) se 

introduce o nou literă, lit. a1), cu următorul 

cuprins: 

 

“a1) achiziţie de dotări, echipamente şi 

aparatură medicală la Spitalul Municipal 

Târgu-Secuiesc, judeţul Covasna: 5.000 mii 

lei;” 

 

Autori: Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului, 

Erdei-Dolóczki István, Márton Arpád, Vass 

Levente – deputați UDMR 

Tánczos Barna, Fejér László-Ödön, László 

Attila - senatori UDMR  

12.  Art. 36. - Prin derogare de la prevederile art. 12 

alin. (1) lit. a) -d), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 

26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, 

republicată, precum şi ale art. 2, art. 3 alin. (1), 

(4), (5) şi (6) din Legea nr. 238/2019: 

............................................................................ 

f)plafonul privind datoria publică, conform 

metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul 

anului 2020, este de 44% din produsul intern 

brut; 

............................................................................

.. 

8.La articolul 36, litera f) se modifică și va 

avea următroul cuprins: 

 

 

 

 

f) plafonul privind datoria publică, conform 

metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul 

anului 2020, este de 40% din produsul intern 

brut;        

          

Autor: Eugen Teodorovici, senator PSD 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

13.   

Art.42. - La articolul 86 alineatul (2) din Legea 

nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, 

publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu 

modificările ulterioare, litera b) se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

"b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.442 lei;" 

9.Articolul 42 se abrogă. 

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului 

Menţinerea valorii punctului de pensie, aşa 

cum este prevăzut în lege, la valoarea de 1775 

lei, în scopul păstrării calendarului privind 

majorarea punctului de pensie până la intrarea 

în vigoare, în integralitate, a Legii privind 

sistemul public de pensii. 

 

14.  Art. 43. - La articolul 38 alineatul (41) din 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, 

publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, litera c) 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) începând cu 1 septembrie 2021 de salariile 

de bază prevăzute de lege pentru anul 2022." 

10.Articolul 43 se abrogă. 

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului 

Pentru majorarea salariilor de bază stabilite 

pentru personalul didactic de predare, 

personalul didactic auxiliar, personalul didactic 

de conducere şi personalul de îndrumare şi 

control din învăţământ. 

 

 

 

15.   11.Anexa nr.2 – Titular: 03 Camera 

Deputaților: „Detalierea influențelor asupra 

cheltuielilor bugetare pe anul 2020 pe 

capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori 

principali de credite” se modifică după cum 

urmează: 

 

Anexa modificată se regăsește la paginile 22-

23. 

Tehnica legislativa - Corelare cu art.31 

 

 

16.  Anexa nr. 2, Tit: 35, Capitolul 8001, Grupa 

55/TITLUL VII „Alte transferuri”/II. Credite 

bugetare 

12.La Anexa nr. 2, Tit: 35, Capitolul 8001, 

Grupa 55/TITLUL VII „Alte transferuri”/II. 

Credite bugetare, se modifică și va avea 

Este necesară creșterea bugetului MEEMA cu 

suma de 400.000 mii lei față cea prevăzută de 

OUG nr. 135/2020, în vederea desfășurării 

corespunzătoare a Programului Start-up Nation. 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

 

- mii lei - 

800

1 

ACȚIUNI GENERALE 

ECONOMICE, 

COMERCIALE ȘI DE 

MUNCA 

 55 TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 

  II. Credite 

bugetare 
82.224 

 

 

următorul cuprins: 

- mii lei - 

800

1 

ACȚIUNI GENERALE 

ECONOMICE, 

COMERCIALE ȘI DE 

MUNCA 

 55 TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 

  II. Credite 

bugetare 
482.224 

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului 

 

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția 

Guvernului/ Bugetul Ministerului Finanțelor 

Publice – Actiuni Generale 

 

 

17.  Anexa nr. 2, Tit: 13, Capitolul 59, Titlul XI 

Alte Cheltuieli 

 

- mii lei - 

6701 CULTURA, RECREERE ȘI 

RELIGIE 

 59 TITLUL XI ALTE 

CHELTUIELI 

  II. Credite 

bugetare 
204.350 

 

13.La Anexa nr. 2, Tit: 13, Capitolul 59, 

Titlul XI Alte Cheltuieli, se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
 

- mii lei - 

670

1 

CULTURA, RECREERE ȘI 

RELIGIE 

 59 TITLUL XI ALTE 

CHELTUIELI 

  II.Credite 

bugetare 
224.350 

Bugetul Secretariatului General al Guvernului 

prevăzut la Anexa nr. 2, tit: 13, capitolul 59, 

Titlul IX Alte Cheltuieli, se suplimentează cu 

suma de 20.000 mii lei, pentru Secretariatul de 

Stat pentru Culte, în scopul  sprijinirii 

financiare a Administrației Patriarhale, în 

vederea continuării lucrărilor de construire a 

Ansamblului Catedralei Mântuirii Neamului.  

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția 

Guvernului.  

Bugetul Ministerului Finanțelor Publice – 

Actiuni Generale 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.135/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale PSD din 

cadrul Camerei Deputatilor si Senatului 

 

 

18.   Art.II. - După anexa nr.6 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.135 din 14 august 

2020 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2020, modificarea unor acte 

normative și stabilirea unor măsuri 

bugetare, cu modificările și completările 

ulterioare, se introduce o nouă anexă, anexa 

nr.7, având cuprinsul prevăzut în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta lege. 
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Anexa nr . 7 la legea de aprobare a OUG 135/2020 

 

 

Populatie totala rezidenta Romania  

19416663 

 

Populatie 

 

 

 

Alocare suplimentara  

1.000.000.000 lei  
Alocare pe locuitor 51,5 

lei 

 

  

 

51,5 

ALBA 325.426 16.759.439 

ARAD 417.422 21.497.233 

ARGEŞ 579.862 29.862.893 

BACĂU 585.146 30.135.019 

BIHOR 561.404 28.912.306 

BISTRIŢA-NĂSĂUD 328.886 16.937.629 

BOTOŞANI 379.622 19.550.533 

BRAŞOV 552.193 28.437.940 

BRĂILA 289.537 14.911.156 

BUZĂU 413.723 21.306.735 

CARAŞ-SEVERIN 271.292 13.971.538 

CĂLĂRAŞI 284.299 14.641.399 

CLUJ 706.905 36.405.608 

CONSTANŢA 673.709 34.696.014 

COVASNA 202.146 10.410.519 

DÂMBOVIŢA 491.242 25.298.963 

DOLJ 625.656 32.221.284 

GALAŢI 504.058 25.958.987 

GIURGIU 266.194 13.708.991 

GORJ 315.494 16.247.941 

HARGHITA 302.308 15.568.862 

HUNEDOARA 383.647 19.757.821 

IALOMIŢA 256.120 13.190.180 

IAŞI 793.559 40.868.289 

ILFOV 485.279 24.991.869 

MARAMUREŞ 460.689 23.725.484 

MEHEDINŢI 241.262 12.424.993 

MUREŞ 535.193 27.562.440 

NEAMŢ 441.811 22.753.267 

OLT 415.530 21.399.795 

PRAHOVA 717.972 36.975.558 

SATU MARE 332.572 17.127.458 

SĂLAJ 211.691 10.902.087 

SIBIU 401.006 20.651.809 

SUCEAVA 605.624 31.189.636 
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TELEORMAN 334.143 17.208.365 

TIMIŞ 705.113 36.313.320 

TULCEA 194.421 10.012.682 

VASLUI 373.863 19.253.945 

VÂLCEA 350.059 18.028.039 

VRANCEA 320.723 16.517.235 

BUCURESTI 1.829.897 94.239.696 

   Notă : Alocarea pe Municipiul Bucuresti se face 

astfel:  

  

 

 

PMG 47119848 

S1 7853308 

S2 7853308 

S3 7853308 

S4 7853308 

S5 7853308 

S6 7853308 

Total 94239696 
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CAMERA DEPUTAȚILOR   

Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare 

pe anul 2020 

pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite 

                                                                                                                                             Anexa nr.2              Tit:3             Pag.    1            - mii lei - 

Capi

-tol 

Sub-

capi

-tol 

Pa-

ra-

graf 

Gru-

pa/ 

Titlu 

Ar

-ti-

col 

Ali

-

ne-

at 

Denumire indicator Influente 

A B 1 

5000           TOTAL GENERAL   

  
     

I. Credite de angajament -2,365 

  

     
II. Credite bugetare -2,365 

  

  
01 

  
CHELTUIELI CURENTE   

  

     
I. Credite de angajament -5,000 

  
     

II. Credite bugetare -5,000 

  

  
10 

  
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   

  

     
I. Credite de angajament -10,000 

  

     
II. Credite bugetare -10,000 

  
  

20 
 

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII   

  

    
  I. Credite de angajament 3,000 

  

    
  II. Credite bugetare 3,000 

  

  
57 

 

  TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA   

  
    

  I. Credite de angajament 2,000 

  

    
  II. Credite bugetare 2,000 

  

  
70 

 

  CHELTUIELI DE CAPITAL   

  

    
  I. Credite de angajament 2,635 

  
    

  II. Credite bugetare 2,635 

  

  
71 

 

  TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE   

  

    
  I. Credite de angajament 2,635 

  

    
  II. Credite bugetare 2,635 

5001 
    

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT   

  

    
  I. Credite de angajament -2,365 

  

    
  II. Credite bugetare -2,365 

  

  
01 

 

  CHELTUIELI CURENTE   

  
  

  
 

  I. Credite de angajament -5,000 

  

  
  

 

  II. Credite bugetare -5,000 

  

  
10 

 

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   

  

    
  I. Credite de angajament -10,000 

  
    

  II. Credite bugetare -10,000 

  

  
20 

 

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII   

  

    
  I. Credite de angajament 3,000 

  

    
  II. Credite bugetare 3,000 

  
  

57 
 

  TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA   

  

    
  I. Credite de angajament 2,000 

  

    
  II. Credite bugetare 2,000 

  

  
70 

 

  CHELTUIELI DE CAPITAL   

  
    

  I. Credite de angajament 2,635 

  

    
  II. Credite bugetare 2,635 

  

  
71 

 

  TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE   

  

    
  I. Credite de angajament 2,635 
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  II. Credite bugetare 2,635 

                

 

CAMERA 

DEPUTATILOR   

 

  

                                                                                                                                             Anexa nr.2              Tit:3             Pag.    2            - mii lei - 

Capi

-tol 

Sub-

capi

-tol 

Pa-

ra-

graf 

Gru-

pa/ 

Titlu 

Ar

-ti-

col 

Ali

-

ne-

at 

Denumire indicator Influente 

A B 1 

5101 

    
  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE   

  

    
  I. Credite de angajament -4,365 

  
    

  II. Credite bugetare -4,365 

  

  
01 

 

  CHELTUIELI CURENTE   

  

  
  

 

  I. Credite de angajament -7,000 

  

  
  

 

  II. Credite bugetare -7,000 

  
  

10 
 

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   

  

    
  I. Credite de angajament -10,000 

  

    
  II. Credite bugetare -10,000 

  

  
20 

 

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII   

  
    

  I. Credite de angajament 3,000 

  

    
  II. Credite bugetare 3,000 

  

  
70 

 

  CHELTUIELI DE CAPITAL   

  

    
  I. Credite de angajament 2,635 

  
    

  II. Credite bugetare 2,635 

  

  
71 

 

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE   

  

    
  I. Credite de angajament    2,635 

  

    
  II. Credite bugetare 2,635 

6801 
    

  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA   

  

    
  I. Credite de angajament 2,000 

  

    
  II. Credite bugetare 2,000 

  

  
01 

 

  CHELTUIELI CURENTE   

  
  

  
 

  I. Credite de angajament 2,000 

  

  
  

 

  II. Credite bugetare 2,000 

  

  
57 

 

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA   

  

    
  I. Credite de angajament 2,000 

            II. Credite bugetare 2,000 
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Anexa B 
AMENDAMENTE RESPINSE 

În cursul dezbaterii online, Comisiile au respins următoarele amendamente: 

 

 
Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

1.   După articolul 11 se introduce un nou 

articol, art.111, cu următorul cuprins: 

 

”Se autorizează Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale să suplimenteze cu suma de 

35.000 mii lei Cap.83.01 Agricultură, 

silvicultură și vânătoare, Titlul 40 Subvenții, 

Art.50.15 Sprijinirea producătorilor agricoli, 

prin diminuarea cu suma de 35.000 mii lei de la 

Cap.83.01 Agricultură, silvicultură. 

Piscicultură și vânătoare, Titlul 80 

Împrumuturi, Art.30 Alte împrumuturi.” 

 

Autor:  

Deputat PMP – Gabriel RĂDULESCU 

1.Prin redistribuirea în cadrul 

bugetului Ministerului Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale. Suma  este 

necesară pentru punerea în aplicare, 

de urgență a prevederilor Legii 

nr.195/2018 privind aprobarea 

Programului de susținere a 

crescătorilor de suine pentru 

activitatea de reproducție și ale 

Legii nr.227/2018 privind 

aprobarea Programului de susținere 

pentru activitatea de reproducție, 

incubație și creștere în sectorul 

avicol. 

 

2.respins prin vot 

Camera 

Deputaţilor 

2.  Art. 12 

(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor să modifice în 

anexa nr. 3/24/29 "Fişa 

obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" 

După alineatul (1) al articolului 12 se 

introduce un nou alineat, alin. (11), cu 

următorul cuprins: 

(11) Se autorizează Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor să aloce suma 

1.Proiectului de reabilitare a căii 

ferate turistice ”Linia 

Hârtibaciului” Sibiu – Agnita – pe 

o lungime de 58 de km face parte 

din proiectele cuprinse în Master 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

creditele de angajament şi creditele bugetare 

aferente anilor anteriori, creditele de 

angajament aferente anului curent, precum şi 

valoarea totală a obiectivului/proiectului de 

investiţii, cu încadrarea în valoarea 

indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, cu 

respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din 

Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi cu încadrare în 

nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 

2020. 

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor să introducă 

modificările prevăzute la alin. (1) 

corespunzător şi în celelalte anexe la bugetul 

acestuia. 

de 100 mii lei din creditele bugetare prevăzute 

în anexa nr. 3 / 24 / 28 ”Programul de investitii 

publice pe grupe de investitii si surse de 

finantare - e. Alte cheltuieli asimilate 

investitiilor" pentru elaborarea studiului de 

fezabilitate a ”Proiectului de reabilitare a căii 

ferate turistice ”Linia Hârtibaciului” Sibiu – 

Agnita – 58 km”, cu încadrare în nivelul total al 

fondurilor aprobate pentru anul 2020. 

 

Autori: Erdei-Dolóczki István, deputat UDMR 

Benedek Zacharie, deputat UDMR 

Tánczos Barna, senator UDMR 

Planul General de Transport al 

României aprobat prin H.G. nr. 

666/2016 ca fiind o cale ferată cu 

importanță economică, legând zone 

turistice recunoscute pentru 

obiective istorice și arhitecturale 

renumite.  

 

2.respins prin vot 

 

3.   După alineatul (1) al articolului 12 se 

introduce un nou alineat, alin. (11), cu 

următorul cuprins: 

 

”Se autorizează Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor să efectueze la 

capitolul 84.01 ”Transporturi” redistribuiri în 

cadrul titlului 55 "Alte transferuri" astfel ca la 

alineatul 29 ”Reparatii curente aferente 

infrastructurii feroviare publice” creditele 

bugetare să fie majorate cu 10.000 mii lei, cu 

încadrare în fondurile aprobate pentru anul 

2020.” 

1.Reparațiile curente la calea ferată 

au devenit o problemă majoră a 

infrastructurii de transport feroviar, 

sumele alocate an de an fiind 

insuficiente.  

Subfinanțarea cronică de care 

suferă acest sector de mai multe 

decenii are consecințe grave: obligă 

pe de o parte operatorul public să 

închidă linii de cale ferată 

importante pentru transportul 

muncitorilor navetiști și pentru 
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Cameră 

decizională 

 

Autori: Erdei-Dolóczki István, deputat UDMR 

Benedek Zacharie, deputat UDMR 

Tánczos Barna, senator UDMR 

turismul zonelor afectate, iar pe de 

altă parte continuarea operării pe 

acele linii se face în condiții de risc 

ridicat de accidente. 

 

2.respins prin vot 

4.   După alineatul (3) al articolului 18 se 

introduce un nou alineat, alin. (4), cu 

următorul cuprins: 

 

”(4) Se autorizează Ministerul Economiei, 

Energiei şi Mediului de Afaceri să aloce suma 

de 150 mii lei pentru elaborarea studiului de 

fezabilitate pentru proiectul ”Servicii de 

transport comun prin cablu între Cârțișoara, 

jud. Sibiu, - Arefu, jud. Argeș și Porumbacu, 

jud. Sibiu – Sălătrucu, jud. Argeș” cu 

efectuarea de redistribuiri în cadrul creditelor 

bugetare cuprinse la anexa nr. 3 / 35 / 29 prin 

”Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de 

investitii e.Alte cheltuieli asimilate 

investitiilor” și încadrarea în fondurile 

prevăzute pentru anul 2020.  

 

Autori: Erdei-Dolóczki István, deputat UDMR 

Benedek Zacharie, deputat UDMR 

Tánczos Barna, senator UDMR 

1.Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 7/2020 reconfirmă 

importanța obiectivului ”Complex 

turistic pentru schi în masivul 

Făgăraş” cuprins în Programul 

pentru dezvoltarea investiţiilor în 

turism - Masterplanul investiţiilor 

în turism, aprobat prin H.G. nr. 

558/2017, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Demararea proiectului prin 

efectuarea SF la ”Transportul 

comun prin cablu” ar însemna 

debutul investițiilor pentru 

valorificarea frumuseții și 

potențialului zonei munților 

Făgăraș, dar totodată ar asigura 

dezvoltarea economică a zonei prin 

asigurarea mobilității forței de 

muncă între obiectivele industriale 

și de servicii care funcționează în 
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Cameră 
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zonă. 

 

2.respins prin vot 

5.  Art 38 partea introductivă  

 

Art. 38.  

Articolul 25 din Legea bugetului de stat pe anul 

2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 

ianuarie 2020, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

“Art. 25. - În scopul limitării riscurilor asumate 

de către stat în utilizarea instrumentelor de 

datorie, pentru operațiunile de administrare a 

pasivelor și a operațiunilor cu instrumente 

financiare derivate, Ministerul Finanțelor 

Publice poate selecta firme de avocatură pentru 

prestarea de servicii de consultanță juridică 

privind elaborarea, negocierea și încheierea 

documentației-cadru și a documentației 

aferente acestor tipuri de operațiuni în limita 

sumei de 1.000 mii lei. În acest sens, în bugetul 

propriu al Ministerului Finanțelor Publice, la 

capitolul 54.01 «Alte servicii publice 

generale», titlul 20 «Bunuri și servicii», pentru 

anul 2020, sunt prevăzute credite de 

angajament în sumă de 1.000 mii lei și credite 

Partea introductivă a articolului 38, se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 

“Art. 38 – Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 

2020, cu modificările și completările ulterioare, 

se modifică și se completează, după cum 

urmează: 

 

Devine pct. 1, nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sumele prevăzute pentru investiții 

de dezvoltare locală la nivelul 

comunei Mișca, județul Arad, 

rămân nemodificate față de 

cuantumul inițial prevăzut în Legea 

nr. 5/2020 a bugetului de stat pe 

anul 2020, dar se impune o 

redistribuire astfel încât proiecte 

nou-inițiate să poată fi finanțate și 

finalizate. 

 

2.respins prin vot 
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Cameră 

decizională 

bugetare în sumă de 563 mii lei." 

 

 

Art. 38 punct nou 

 

 

 
1) La ANEXA nr. 7: SUME defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2020 şi estimări pe anii 

2021-2023, rândul 4 din Nota de subsol 1) 

corespunzând județului ARAD 

 

 

 

 

mii lei 

JUDEŢUL Program 

2020 

din care 

Județ 
1)Judeţul 

Arad, din 

care: 

6.000 6.000 

 

Modernizare 

iluminat 

public 

comuna 

Mişca 

1.000 1.000 

 

 

 

 

La articolul 38 se introduce un punct nou, pct. 

2, cu următorul cuprins: 

 

 

”2. La ANEXA nr. 7:  

SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 

2020 şi estimări pe anii 2021-2023, rândul 4 

din Nota de subsol 1) corespunzând județului 

ARAD se modifică și va avea următorul 

cuprins, cu încadrarea în sumele prevăzute 

pentru anul 2020: 

 

mii lei 

JUDEŢUL Program 

2020 

din care 

Județ 
1)Judeţul 

Arad, din 

care: 

6.000 6.000 

 

Comuna 

Mişca: 

1.000, din 

care 

1.000, din 

care: 

a) 

Modernizare 

iluminat 

550 550 
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Cameră 

decizională 

public  

b) 

Construcție 

parcări 

450 450 

  

Autori: 

Faragó Petru, Erdei-Dolóczki István – deputați 

UDMR 

Cseke Attila, Tánczos Barna – senatori UDMR 
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