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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 

 
      CAMERA DEPUTAŢILOR   SENAT 
 
 Comisia pentru industrii      Comisia economică, industrii, 
    şi servicii        şi servicii 
     Nr. 4c-3/823/2022           Nr. XX/659/2022 
 
Comisia pentru politică economică,    

     reformă și privatizare            
 Nr. 4c-1/708/2022          
  
      Plx 756/2022      L 777/2022 
 
    

 Bucureşti, 12.12.2022    
 

 
 
 
 

AVIZ  COMUN 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 21 și ale art. 61 din Regulamentul 

activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia 

pentru industrii şi servicii și Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din Camera Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi 

servicii din Senat, au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2023, transmis de Guvernul României. 

Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisiile reunite au dezbătut 

proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 12.12.2022. 
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Comisiile reunite au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 

şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General al 

Guvernului (anexa 3/13). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor, precum şi din partea 

Secretariatului General al Guvernului. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de 

stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al 

Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13) au fost avizate favorabil cu 

amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul 

aviz.  

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

categoria legilor ordinare. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
DEPUTAT SÁNDOR BENDE  

 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
SENATOR DANIEL-CĂTĂLIN  

ZAMFIR 

 
PREŞEDINTE,  

DEPUTAT COSTEL NECULAI 
DUNAVA 

 
  

 

Voturi pentru 28 

Voturi împotrivă 7 

Abțineri 0 



ANEXĂ 
 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 

 
 

Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament admis 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 
1. Anexa 3/13/02, capitol 8501, titlul 20 Se suplimentează suma 

prevăzută cu 40.000 mii lei 
pentru susținerea măsurilor 
privind securitatea cibernetică 
implementate de DNSC. 
Concluzie:Suma care va figura 
în anexă: 247.000 
Autori: 
deputat Diana Buzoianu - 
USR, 
deputat Bogdan Rodeanu - 
USR 

Pe securitate cibernetică avem o alocare 
infimă de resurse. Franța vrea să aloce nu 
mai puțin de un miliard de euro după ce 
mai multe spitale au fost ținta atacurilor 
hackerilor. Avem nevoie de investiții 
serioase în această arie, mai ales în 
entitățile civile care iau măsuri privind 
securitatea cibernetică a cetățenilor. Marea 
Britanie vrea să aloce 110 milioane de lire 
sterline pentru implementarea legii privind 
siguranța în mediul online a cetățenilor săi. 
Atacurile cibernetice cresc exponențial în 
număr și intensitate. Nu putem aștepta să 
se întâmple o tragedie pentru a lua măsuri. 
  
Sursa de finanțare: 
Capitolul‚ Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, Articol 
2‚ Transferuri de capital’, Alineat 38‚ 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
(Etapa I) Cod 1284. 

 

 
 


