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AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 

 
 

Cu adresele nr. L. 35/2021 şi nr PLx. 109/2021, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport a 
Senatului au primit spre dezbatere şi avizare proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2021. 

În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 21 voturi pentru și 12 voturi 
împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerului Educației (Anexa 3/25), cu 
amendamentele respinse cuprinse în Anexa 1. 

Bugetul Academiei Române (Anexa 3/37), a fost avizat favorabil cu 23 voturi 
pentru și 11 voturi împotrivă. 

Comisiile au constatat că nu există filă de buget pentru Academia Oamenilor de 
Ştiinţă din România (fosta Anexa 3/56). Având în vedere că a existat un amendament de 
reintroducere a Anexei 3/56, acesta a fost supus votului și a întrunit 20 voturi pentru 
respingere și  12 voturi împotrivă. Amendamentul respins se regăsește în Anexa 2.    
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                  ANEXA  1 
AMENDAMENTE RESPINSE  

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2021 
Anexa nr. 3/25- Ministerul Educației 

 
Nr. 
crt. 

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

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 
comisii)

1. Anexa nr. 03 / 25 / 23 - 
Ministerul Educatiei 

Majorarea cu suma 300.000,00 lei 
Înfințare Gradiniță cu program prelungit, comuna 
Vulcan, județul Brașov 
Autor:  sen. PSD Alexandru-Marius Dunca 
 

Înfințare Gradiniță cu program prelungit, 
comuna Vulcan, județul Brașov 
 

 
Amendament 
respins la vot 

2. Anexa 3/25 Ministerul 
Educației 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3/25 
pentru Ministerul Educației, cu 5.257 mii lei. 
 
Autori: sen. PSD Vasile Dîncu 
          dep. PSD Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   
 

Reparații și modernizare scoala clasele 
V-VIII, comuna Mociu, jud. Cluj. (există 
studiu geo, faza DTAC). Valoare 
estimată 5.256.847,72 lei  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului

Amendament 
respins la vot 

3. Anexa 3/25 Ministerul 
Educației 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3/25 
pentru Ministerul Educației, cu 1.213 mii lei. 
 
Autori: sen. PSD Vasile Dîncu 
          dep. PSD Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   
 

Modernizare Scoala  din localitatea 
Poiana Horea, com Beliş, jud Cluj. 200 
mp. Valoare estimată 250.000 Eur, aprox 
1.212.500 lei  
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului

Amendament 
respins la vot 

4. Anexa 3/25 Ministerul 
Educației 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3/25 
pentru Ministerul Educației, cu 1.213 mii lei. 
 
Autori: sen. PSD Vasile Dîncu 
          dep. PSD Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   
 

Modernizare Grădinița Beliș, com. Beliș, 
jud. Cluj. 250 mp. Valoare estimată 
250.000 Eur, aprox 1.212.500 lei  
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

Amendament 
respins la vot 
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5. Anexa 3/25 Ministerul 
Educației 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3/25 
pentru Ministerul Educației, cu 8.681 mii lei. 
 
Autori: sen. PSD Vasile Dîncu 
          dep. PSD Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   
 

Extindere Școala gimnazială ”Ștefan 
Pascu” din localitatea Apahida, com 
Apahida, jud. Cluj. ( există SF). Valoare 
estimată 8.680.586 lei  
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului

Amendament 
respins la vot 

6. Anexa 3/25 Ministerul 
Educației 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 3/25 
pentru Ministerul Educației, cu 18.450 mii lei. 
 
Autori: sen. PSD Vasile Dîncu 
          dep. PSD Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   
 

Construire  Școală gimnazială și cantină 
S+P+E, Gradiniță cu program prelungit 
S+P, sală de sport D, împrejmuire teren, 
racorduri și branșamente, sat Chinteni, 
comuna Chinteni, județul Cluj. Valoare 
estimată 18.450.000,00 +TVA lei 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului

Amendament 
respins la vot 

7. Anexa 3/ 25 Ministerul 
Educației / Capitol 5001 
Cheltuieli Buget de Stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Alin 15 Finanțarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităților de învățământ 
preuniversitar 

Majorarea cu suma de  5.236.000  lei pentru 
realizarea obiectivului – Construire Creșă cu regim 
de înălțime S+P+Etaj parțial, împejmuire teren, 
branșare la rețelele edilitare existente și desființare 
construcție existentă., Com Dobroiești, jud. Ilfov. 
 
Autori: sen. PSD MIHAI Alfred-Laurențiu-Antonio, 
             dep. PSD GHIȚĂ Daniel-Florin  

Construire Creșă cu regim de înălțime 
S+P+Etaj parțial, împejmuire teren, 
branșare la rețelele edilitare existente și 
desființare construcție existentă., Com 
Dobroiești, jud. Ilfov. 
Sursa de finanţare: majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale 
în urma reorganizării ANAF, precum și 
sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Amendament 
respins la vot 

8. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei  

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Anexa 3/25/02 – cu suma de 3000 mii 
lei în vederea susținerii elevilor din județul 
Suceava, pentru a participa la cursuri remediale prin 
programul Şcoala după Şcoală. 
Autori: sen. PSD Ioan STAN 
dep. PSD Mirela Elena ADOMNICĂI 
dep. PSD Eugen BEJINARIU 
dep. PSD Vlad POPESCU, deputat PSD/PPU-SL 
dep, PSD Gheorghe ȘOLDAN

România este pe primul loc în UE la rata 
abandonului școlar. Tot mai multe studii 
ne arată că în timpul pandemiei prăpastia 
dintre elevii din categorii vulnerabile și 
restul elevilor a crescut. 
Foarte mulți elevi nu au participat la 
cursuri online și au de recuperat foarte 
multe materii. 
În acest context, propunem ca toți elevii 
din județul Suceava, care sunt în risc de a 

Amendament 
respins la vot 
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părăsi școala sau de a rămâne repetenți, 
să beneficieze de programul Școală după 
Școală, conform art. 58 din Legea 
Educației Naționale (LEN) din 2011. 
Astfel, să li se asigure cursuri gratuite și o 
masă diversificată după ore. În plus, din 
aceste sume să poată fi plătiți și profesorii 
care vor derula cursuri remediale în 
timpul Programului Școală după Școală. 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
sumelor din Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 1/2011 – 
creșterea finanțării educației la 5% din 
PIB pentru anul 2021.

9.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ 
Capitolul 6510, Grupa/Titlu 
71, articol 03, Titlul 
”Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe” 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale Anexa 3/25/02 / Capitolul 
6510, Grupa/Titlu 71, articol 03, Titlul ”Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu suma de 10.000 
mii lei pentru Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 
Autori: sen. PSD Ioan STAN, 
 dep.PSD: Mirela Elena ADOMNICĂI, Eugen 
BEJINARIU,  Vlad POPESCU,  
Gheorghe ȘOLDAN 
 

În acest moment există mii de şcoli şi 
grădiniţe în toată țara fără autorizaţie de 
funcţionare.  
Peste 100.000 de elevi sunt puși în 
situația de a învăța în școli nesigure(la 
incediu, cutremur, alunecări de teren etc). 
Până la o nouă tragedie, nimeni nu va 
spune nimic despre clădirile care trebuie 
reparate, reconsolidate sau reconstruite de 
la zero. 
În actualul context epidemiologic, o parte 
dintre școli trebuie redimensionate sau 
racordare la apă curentă şi canalizare, 
acolo unde încă sunt toalte în curte, iar 
apa potabilă este cărată cu găleata de la 
zeci de metri depărtare.  
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
sumelor din Anexa 3/25/02 ca urmare 
a implementării art. 8 a LEN 1/2011 – 
creșterea finanțării educației la 5% 

Amendament 
respins la vot 
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din PIB pentru anul 2021. 

10.  Legea bugetului de stat pe 
anul 2021 
Ministerul Educației 
Anexa 3/25/Sume alocate 
din bugetul de stat 

Conform Legii educației nr. 1/2011, „Pentru 
finanțarea educației naționale se alocă anual din 
bugetul de stat și din bugetele autorităților publice 
locale minimum 6% din produsul intern brut al 
anului respectiv”. Astfel, bugetul alocat sistemului 
educațional trebuie să fie de 6% din PIB, respectiv 
55 mld lei raportat la proiecția bugetară aferentă 
anului 2021 a unui procent de minim 5% din PIB, 
fiind necesară creșterea sumelor alocate, de la 29 
mld lei, cât sunt alocate în prezent. 
 
 
Autori: senatorii Claudiu Târziu, Rodica Boancă, 
Sorin Lavric, Evdochia Aelenei, Ionuț Neagu, 
Gheorghe Adrian Catană, Andrei Hangan, Andrei 
Busuioc, Dorinel Cosma, Valentin-Rică 
Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea Daneasă, Sorin 
Mateescu 
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

Conform Legii educației nr. 1/2011, 
„Pentru finanțarea educației naționale se 
alocă anual din bugetul de stat și din 
bugetele autorităților publice locale 
minimum 6% din produsul intern brut al 
anului respectiv”. Astfel, bugetul alocat 
sistemului educațional trebuie să fie de 
6% din PIB, respectiv 55 mld lei raportat 
la proiecția bugetară aferentă anului 2021 
a unui procent de minim 5% din PIB, 
fiind necesară creșterea sumelor alocate, 
de la 29 mld lei, cât sunt alocate în 
prezent.  
 
Sursa de finanțare:  
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor - 
Acțiuni Generale 

Amendament 
respins la vot 

11. Legea bugetului de stat pe 
anul 2021 
Ministerul Educației 
Anexa 03/25/ 27/1 

Se propune alocarea de fonduri în cuantum de 500 
mii lei pentru Program multianual pentru achiziția 
de microbuze/autobuze școlare. 
 
Autor: Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 
Românilor. 
 

În condițiile pandemiei actuale, sistemul 
de transport public a suferit transformări 
cu efectul scăderii mobilităţii populaţiei 
şi creşterii dependenţei de transportul 
personal sau privat. Lipsa fondurilor de la 
nivel local a contribuit la deteriorarea 
fondului materialului rulant existent sau a 
infrastructurii specifice. Nu în ultimul 
rând, fragmentarea serviciului de 
transport public la nivelul zonelor urbane 

Amendament 
respins la vot 
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funcționale (lipsa colaborării dintre 
autoritățile publice locale) a condus la 
ineficiența acestui serviciu public, în 
raport cu cerințele din teritoriu.
Achizitia de noi autobuze școlare 
încurajează participarea elevilor la 
activitățile școlare, iar transportul elevilor 
care fac naveta ar trebui să fie o 
prioritate, existând pe raza tuturor 
unităților teritorial – administrative 
microbuze școlare care ar putea prelua 
transportul elevilor navetiști. Aceasta ar 
avea un efect direct asupra scăderii ratei 
abandonului școlar în rândul elevilor 
proveniți din medii sociale vulnerabile.  
 
Sursa de finanțare:  
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor - 
Acțiuni Generale

12. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2021  
Ministerul Educației 
Anexa 3/25/Sume alocate 
din bugetul de stat 

Se propune alocarea de fonduri în cuantum de 300 
mii lei pentru dezvoltarea unei platforme digitale 
controlate de Ministerul Educației, pentru utilizarea 
în cadrul Școlii on-line. 
Autor: senator Rodica BOANCĂ 
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea 
Românilor

Soluția digitală este necesară pentru 
funcționarea în bune condiții a 
învățământului online și poate fi 
dezvoltată de Ministerul Educației. 
 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
Acțiuni Generale

Amendament 
respins la vot 

13. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2021 
Ministerul Educației 
Anexa nr. 3/ 25/27 

Se propune alocarea de fonduri in cuantum de 1.240 
mii lei pentru extinderea modelului de învăţământ 
profesional dual la nivel național. 
 
Autori: senatorii Claudiu-Richard Târziu, Rodica 
Boancă, Sorin Lavric, Evdochia Aelenei, Ionuț 
Neagu, Gheorghe Adrian Catană, Andrei Hangan, 

Suma este necesară pentru majorarea 
contravalorii bursei acordate elevilor care 
optează pentru învățământ dual - de la 
200 la 600 lei - și pentru atragerea a 
aproximativ 40.000 elevi în sistem dual, 
în vederea formării și integrării pe piața 
muncii din România.

Amendament 
respins la vot 
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Andrei Busuioc, Dorinel Cosma, Valentin-Rică 
Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea Daneasă, Sorin 
Mateescu 
 
Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea 
Românilor

 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/65 
Ministerului Finanțelor - Acțiuni 
Generale 

14. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2021 
Ministerul Educației 
Anexa nr. 3/ 25 

Se propune alocarea de fonduri în cuantum de 4.800 
mii lei pentru crearea unui program integrat de 
școală remedială. 
 
Autori: senatorii Claudiu-Richard Târziu, Rodica 
Boancă, Sorin Lavric, Evdochia Aelenei, Ionuț 
Neagu,  Gheorghe Adrian Catană, Andrei Hangan, 
Andrei Busuioc, Dorinel Cosma, Valentin-Rică 
Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea Daneasă, Sorin 
Mateescu 
Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea 
Românilor

Alocarea de fonduri este necesară pentru 
demararea unui program de școală 
remedială integrată și plata profesorilor 
angrenați în școala remedială. 
  
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/65 
Ministerului Finanțelor - Acțiuni 
Generale 

Amendament 
respins la vot 

15. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2021 
Ministerul Educației 
Anexa nr. 3/ 25 

Se propune alocarea de fonduri în cuantum de 500 
mii lei pentru demararea unui program național 
pentru achiziția de calculatoare noi și tablete 
necesare digitalizării școlilor și a Inspectoratelor 
Școlare Județene 
 
Autori: senatorii Claudiu-Richard Târziu, Rodica 
Boancă, Sorin Lavric, Evdochia Aelenei, Ionuț 
Neagu, Gheorghe Adrian Catană, Andrei Hangan, 
Andrei Busuioc, Dorinel Cosma, Valentin-Rică 
Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea Daneasă, Sorin 
Mateescu 
 
Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea 
Românilor 

Suma propusă este necesară pentru 
implementarea unui program național, în 
toate instituțiile de învățământ din 
România, privind securitatea cibernetică 
și protecția utilizatorilor de internet 
adresat, cu precădere, elevilor din 
ciclurile primar, gimnazial și liceal. În 
cadrul acestui program național, sunt 
vizate următoarele măsuri: Actualizarea 
de către unitățile/instituțiile de 
învățământ a politicilor privind siguranța 
pe internet pentru a reflecta noua realitate 
a elevilor și studenților care urmează 
cursurile de acasă; Achiziționarea și 
utilizarea de softuri de securitate care să 
identifice breșe și încercări de phishing în 

Amendament 
respins la vot 
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cadrul rețelei de intranet a universității; 
Achiziționarea de echipamente din 
domeniul tehnologiei informației - IT 
mobile, respectiv tablete cu acces la 
internet, precum și a altor echipamente 
electronice necesare desfășurarii 
activitatii didactice si a digitalizarii ISJ-
urilor.  
 
Sursa de finanțare: 
Anexa 3/65 
Ministerului Finanțelor - Acțiuni 
Generale

16. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2021 
Ministerul Educației 
Anexa nr. 3/ 25 

Se propune alocarea de fonduri în cuantum de 300 
mii lei pentru dezvoltarea unei platforme digitale 
controlate de Ministerul Educației Naționale, pentru 
utilizarea în cadrul Școlii on-line. 
 
Autori: senatorii Claudiu-Richard Târziu, Rodica 
Boancă, Sorin Lavric, Evdochia Aelenei, Ionuț 
Neagu, Gheorghe Adrian Catană, Andrei Hangan, 
Andrei Busuioc, Dorinel Cosma, Valentin-Rică 
Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea Daneasă, Sorin 
Mateescu 
Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea 
Românilor

Soluția digitală este necesară pentru 
funcționarea în bune condiții a 
învățământului online și poate fi 
dezvoltată de Ministerul Educației. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 
 

Amendament 
respins la vot 

17. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei  

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Anexa 3/25/02 – cu suma de 3000 mii 
lei în vederea susținerii elevilor din județul 
Suceava, pentru a participa la cursuri remediale prin 
programul Şcoala după Şcoală. 
 
Autori: 
Ioan STAN, senator PSD

România este pe primul loc în UE la rata 
abandonului școlar. Tot mai multe studii 
ne arată că în timpul pandemiei prăpastia 
dintre elevii din categorii vulnerabile și 
restul elevilor a crescut. 
Foarte mulți elevi nu au participat la 
cursuri online și au de recuperat foarte 
multe materii.

Amendament 
respins la vot 
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Mirela Elena ADOMNICĂI, deputat PSD 
Eugen BEJINARIU, deputat PSD                        
Vlad POPESCU, deputat PSD/PPU-SL             
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 
  
 

În acest context, propunem ca toți elevii 
din județul Suceava, care sunt în risc de a 
părăsi școala sau de a rămâne repetenți, 
să beneficieze de programul Școală după 
Școală, conform art. 58 din Legea 
Educației Naționale (LEN) din 2011. 
Astfel, să li se asigure cursuri gratuite și o 
masă diversificată după ore. În plus, din 
aceste sume să poată fi plătiți și profesorii 
care vor derula cursuri remediale în 
timpul Programului Școală după Școală. 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
sumelor din Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 1/2011 – 
creșterea finanțării educației la 5% din 
PIB pentru anul 2021. 
 

18. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ 
Capitolul 6510, Grupa/Titlu 
71, articol 03, Titlul 
”Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe” 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale Anexa 3/25/02 / Capitolul 
6510, Grupa/Titlu 71, articol 03, Titlul ”Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu suma de 10.000 
mii lei pentru Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 
 
Autori: 
Ioan STAN, senator PSD 
Mirela Elena ADOMNICĂI, deputat PSD 
Eugen BEJINARIU, deputat PSD                        
Vlad POPESCU, deputat PSD/PPU-SL             
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 
 

În acest moment există mii de şcoli şi 
grădiniţe în toată țara fără autorizaţie de 
funcţionare.  
Peste 100.000 de elevi sunt puși în 
situația de a învăța în școli nesigure(la 
incediu, cutremur, alunecări de teren etc). 
Până la o nouă tragedie, nimeni nu va 
spune nimic despre clădirile care trebuie 
reparate, reconsolidate sau reconstruite de 
la zero. 
În actualul context epidemiologic, o parte 
dintre școli trebuie redimensionate sau 
racordare la apă curentă şi canalizare, 
acolo unde încă sunt toalte în curte, iar 
apa potabilă este cărată cu găleata de la 
zeci de metri depărtare.  
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 

Amendament 
respins la vot 
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sumelor din Anexa 3/25/02 ca urmare 
a implementării art. 8 a LEN 1/2011 – 
creșterea finanțării educației la 5% 
din PIB pentru anul 2021. 

19 Anexa nr. 3 / 25 / 02 – 
Ministerul Educației 
 
Masini, echipamente si 
mijloace de transport 
 
Capitolul 5001/grupa 
71/articol 01/ alineat 02 
/TITLUL II.CREDITE 
BUGETARE 

Suplimentarea finanțării pentru mașini, 
echipamente și mijloace de 
transport cu suma de 120.000 mii lei. 
 
Autor: INTOTERO Natalia-Elena 
Grupul Parlamentar PSD 

Anexa nr. 3 / 25 / 02 – Ministerul 
Educației 
 
Masini, echipamente si mijloace de 
transport 
 
Capitolul 5001/grupa 71/articol 01/ 
alineat 02 /TITLUL II.CREDITE 
BUGETARE 

Amendament 
respins la vot 

20 Anexa nr. 3 / 25 / 01 – 
Ministerul Educației 
 
Capitolul 5001/grupa 59/ 
TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului Educației cu 
suma de 6.288 mii lei, în vederea formării și 
profesionalizării cadrelor didactice în domenii 
digitale și pedagogice. 
 
Autor: INTOTERO Natalia-Elena (PSD) 
Grupul Parlamentar PSD

Anexa nr. 3 / 25 / 01 – Ministerul 
Educației 
 
Capitolul 5001/grupa 59/ TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI 
 

Amendament 
respins la vot 

21 Anexa 3 / 25 / 02 – 
Ministerului Educației 
 
Capitolul 6501 / Grupa 59 / 
Articolul 01 / Indicator 
Burse 

Suplimentarea bugetului Ministerului Educației cu 
suma de 121.741 mii lei. 
 
Autori: INTOTERO Natalia-Elena (PSD) 
Grupul Parlamentar PSD 
 

Anexa 3 / 25 / 02 – Ministerului 
Educației 
 
Capitolul 6501 / Grupa 59 / Articolul 01 / 
Indicator Burse 

Amendament 
respins la vot 

22 Anexa 3 / 25 / 02 – 
Ministerului  
 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articolul 01 / Alineatul 63 / 
Indicator Transferuri de la 
bugetul de stat către instituții 

Suplimentarea bugetului Ministerului Educației cu 
suma de 85.000 mii lei. 
 
Autori: INTOTERO Natalia-Elena (PSD) 
Grupul Parlamentar PSD 
 

Anexa 3 / 25 / 02 – Ministerului  
 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articolul 01 / 
Alineatul 63 / Indicator Transferuri de la 
bugetul de stat către instituții de 
învățământ superior de stat pentru 
subvenționarea unor cheltuieli ale 

Amendament 
respins la vot 
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de învățământ superior de 
stat pentru subvenționarea 
unor cheltuieli ale căminelor 
și cantinelor studențești 

căminelor și cantinelor studențești 
 

23 Anexa 3/ 25 / Capitol 5001 / 
20 / Titlu: Bunuri și Servicii 
/ II. Credite bugetare 

Se propune suplimentarea cu suma de 100 mii lei 
pentru asigurarea implementării PL-x nr. 520/2020 
-Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în 
vederea stimulării achiziționării de calculatoare. 
Autor: Deputat Simona Bucura-Oprescu, 
Deputat Aurel Bălășoiu  
Deputat Nicolae Georgescu 
Deputat Remus Mihalcea 
Deputat Nicolae Pavelescu 
Senator Ovidiu Puiu 
Senator Cristina Stocheci 
 Grup Parlamentar PSD

Anexa 3/ 25 / Capitol 5001 / 20 / Titlu: 
Bunuri și Servicii / II. Credite bugetare 

Amendament 
respins la vot 

24 Anexa 3/25 Ministerului 
Educaţiei, Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articolul 01 

Se alocă suma de 5.547,00 mii lei pentru Fondul 
pentru subvenţionarea Bibliotecilor Centrale 
Universitare 
 
 
Autor: 
Oana Gianina Bulai Deputat PSD 
Grupul Parlamentar al PSD 

Motivație: În ceea ce priveşte dreptul 
studenţilor de a avea acces gratuit la 
bibliotecile universitare, Legea Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011 prevede la articolul 
202 alin. (1) lit. b) - „principiul dreptului 
la asistenţă si la servicii complementare 
gratuite în învăţământul superior de stat - 
exprimat prin: acces la principalele cărţi 
de specialitate si publicaţii ştiinţifice", iar 
Codul drepturilor si obligaţiilor 
studentului adoptat prin OMECTS nr. 
3.666/2012 prevede la art. art. 11 alin. (1) 
„Studentul beneficiază de următoarele 
drepturi în baza principiilor enunţate de 
Legea nr. T/20H, cu modificările şi 
completările ulterioare: [...] e) [...] acces 
la toate materialele didactice disponibile 

Amendament 
respins la vot 
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în mod gratuit în bibliotecile universitare 
sau pe site-ul facultăţii" şi art. 13 alin. (1) 
„Studenţii beneficiază de gratuitate 
pentru: [...] b) eliberarea actelor de studii 
şi a celor care atestă statutul de student ( 
[...] inclusiv cele pentru accesul la 
bibliotecă)". 
Deşi universităţile de stat din România 
asigură în mare parte dreptul de acces 
gratuit la materialele didactice 
disponibile în bibliotecile universitare, 
acest lucru se întâmplă doar pentru 
bibliotecile din subordinea directă a 
universităţilor, nu şi pentru Bibliotecile 
Centrale Universitare (BCU) din 
subordinea Ministerului Educaţiei si 
finanţate de acesta, şi anume: 
•Biblioteca Centrală Universitară „Carol 
I" din Bucureşti; 
•Biblioteca Centrală Universitară „Lucian 
Blaga" din Cluj-Napoca; 
•Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 
Eminescu" din Iaşi; 
•Biblioteca Centrală Universitară „Eugen 
Todoran" din Timişoara. 
Situaţia se poate remedia uşor, la 
momentul actual fiind doar necesară 
alocarea fondurilor de la bugetul de stat 
în acest sens. Prin raportare la numărul 
total de studenţi fizici care studiază în 
fiecare centru universitar aferent BCU si 
costul unui abonament anual este 
necesară alocarea unui fond total de 
5.547.222 de lei Bibliotecilor Centrale 
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Universitare din subordinea Ministerului 
Educaţiei pentru a asigura studenţilor 
accesul gratuit la resursele acestora. 
Surse de finanţare: scăderea următoarelor 
capitole bugetare: Ministerul Energiei 
(8101/55: Comustibili si Energie): 
5.547.222 lei (rămân 578.060.778 lei) sau 
Ministerul Culturii (6701: Cultură, 
Recreere si Religie): 5.547.222 de lei 
(rămân 888.743.778 lei).

25 Anexa 3/25 Ministerului 
Educaţiei, Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articolul 01 

Se alocă suma de 19.455,00 mii lei pentru Fondul 
pentru finanţarea Centrelor de Consiliere şi 
Orientare în Carieră 
 
 
 
Autori 
Oana Gianina Bulai Deputat PSD 
Grupul Parlamentar al PSD 

Motivație: Recomandările cu privire la 
activitatea CCOC-urilor vizează 
îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi 
orientare în carieră, începând cu alocarea 
unei finanţări adecvate prin includerea 
unei subvenţii unitare per student, 
monitorizarea activităţilor CCOC-urilor, 
asigurarea schimbului de bune practici 
între specialiştii în domeniu la nivel 
naţional şi internaţional şi creşterea 
numărului de angajaţi din cadrul CCOC-
urilor (1). 
ANOSR a solicitat în cadrul campaniei 
„Educaţia la Guvernare!", modificarea 
Metodologiei privind funcţionarea 
CCOC-urilor, astfel încât să existe cel 
puţin 1 consilier de carieră sau psiholog 
la fiecare 500 de studenţi şi alocarea de 
resurse financiare corespunzătoare 
universităţilor pentru funcţionarea CCOC 
prin subvenţii cu destinaţie specială 
încadrate în finanţarea complementară, 
precum şi instituirea unei subvenţii pe 
student.

Amendament 
respins la vot 



14 
 

Pentru a asigura fondurile necesare 
pentru o minimă finanţare relevantă şi 
distinctă a CCOC-urilor, raportat la 
numărul de studenţi fizici din anul 
universitar 2019-2020, este necesar un 
fond total de 19.455.014,5 de lei, ce 
reprezintă 0,00171% din PIB-ul 
prognozat pentru anul 2021. Aceste sume 
ar trebui utilizate exclusiv pentru 
activităţile desfăşurate cu studenţii, 
excluzând componenta de salarizare 
aflată momentan în bugetele consolidate 
ale universităţilor. 
Surse de finantare:  Ministerul Apărării 
(6500/01/01 Cheltuieli social culturale): 
19.455.015 lei (rămân 5.322.397.985 lei) 
sau Ministerul Agriculturii si Dezvoltării 
Rurale (8000/01/52: Acţiuni economice): 
19.455.015 lei (rămân 1.748.466.985 lei).

26 Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Capitolul 
6501,Grupa/Titlu 59, 
Articolul 01 - Burse 

Se aloca suma de 1.134.677,00 mii lei pentru 
Bursele studenţeşti 
 
 
Autori: 
Oana Gianina Bulai Deputat PSD 
Grupul Parlamentar al PSD 

Motivație: Bursele studenţeşti reprezintă 
o măsură importantă de stimulare a 
rezultatelor academice si de suport a 
studenţilor din medii socio-economico 
defavorizate. Amintim faptul că în anul 
2019, rata abandonului timpuriu din sfera 
educaţiei si formării (grupa de vârstă 18-
24 de ani) a fost de 15,3% (media UE: 
10,3%). De asemenea, conform 
Raportului Comisiei Europene asupra 
României, integrarea limitată în cadrul 
ocupării forţei de muncă, al educaţiei, al 
sănătăţii şi al serviciilor sociale nu 
permite o incluziune durabilă a diverselor 
grupuri defavorizate pentru a ocupa 

Amendament 
respins la vot 
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locuri de muncă şi a evita excluderea 
socială. Totodată, România are un număr 
mare de persoane care trăiesc în risc de 
sărăcie sau excludere socială - un român 
din trei este încă în pericol de sărăcie si 
excludere socială.  
Deşi cuantumul minim al bursei sociale 
ar trebui să crească la nivel naţional, 
bursierii statului român continuă a fi 
discriminaţi din acest punct de vedere. 
Discrepanţele dintre studenţii români şi 
bursierii statului român în ceea ce 
priveşte bursele de care beneficiază au 
crescut dramatic în urma creşterii alocării 
bugetare pentru burse/student bugetat de 
la 69 la 201 lei şi cu atât mai mult a 
identificării cuantumului minim al unei 
burse la nivel naţional de către CNFIS la 
700 de lei, dat fiind faptul că bursele de 
care beneficiază studenţii bursieri ai 
statului român nu au crescut din anul 
2008. Bursa de care beneficiază aceştia în 
prezent este de 65 de euro pentru ciclul 
licenţă, 75 de euro pentru ciclul de 
master, respectiv 85 de euro pentru 
studenţii doctoranzi. În prezent, nicio 
bursă oferită studenţilor din România nu 
ar trebui să poată fi mai mică de 
cuantumul minim pentru studenţii 
români,, asistând astfel la o situaţie de 
discriminare şi puternică inechitate 
pentru studenţii bursieri ai statului român. 
Pentru a asigura creşterea cuantumului 
minim al unei burse, ţinând cont de 
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numărul actual de burse, şi pentru 
asigurarea unor burse egale cu cele ale 
studenţilor români pentru bursierii 
statului român, este necesară creşterea 
subvenţiei/student bugetat pentru fondul 
de burse de la 201 la 242 de lei/lună/pe 
toată durata anului universitar (12 
luni)/student de la învăţământul cu 
frecvenţă, fără taxă de studii. 
Având în vedere necesitatea creşterii 
subvenţiei până la 242 de lei, fondurile 
alocate burselor cresc de la 726.754.896 
de lei la 874.998.432 de lei (pentru un 
număr de 301.308 studenţi bugetaţi - 1 
octombrie 2019), ceea ce înseamnă o 
creştere de 20,4%. În continuare, 
creşterea cuantumului burselor de care 
beneficiază bursierii statului români de la 
65 de euro şi 75 de euro până la 700 de 
lei - în cazul studenţilor de la ciclurile de 
licenţă şi masterat, şi de la 85 de euro la 
1.550/1.800 de lei - în cazul studenţilor-
doctoranzi, ar reprezenta o majorare de la 
16.511.064 de lei la 34.895.472 de lei, 
respectiv o creştere de 111,35%. 
În vederea implementării propunerilor 
ANOSR este necesară o creştere a 
bugetului de stat alocat către bursele 
studenţeşti cu 121.741.904 de lei sau 
0,0107% din PIB. 
Surse de finanţare: scăderea următoarelor 
capitole bugetare: Ministerul Apărării 
(6500/01/01: Cheltuieli social culturale): 
121.741.904 lei (rămân 5.220.111.096 
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lei) sau Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale (8000/01/52: Acţiuni 
economice): 121.741.904 lei (rămân 
1.646.180.096 lei). 
 
 
 

27 Anexa 3/25 Ministerului 
Educaţiei, Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 51, Articolul 01, 
Alineatul 63 -  
 

Se alocă suma de 271.863,00 mii lei pentru 
Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de 
învăţământ superior de stat pentru subvenţionarea 
unor cheltuieli ale căminelor si cantinelor 
studenţeşti 
 
 
 
Autori: 
Oana Gianina Bulai Deputat PSD 
Grupul Parlamentar al PSD 

Subvenţia cămine-cantine reprezintă o 
formă de sprijin importantă pentru 
studenţii căminizaţi întrucât acoperă o 
parte din cheltuielile căminelor şi a 
cantinelor asigurând astfel preţuri de 
cazare şi masă mai accesibile pentru 
studenţi. Din punctul de vedere al 
evoluţiei anuale a fondului total alocat 
subvenţiei pentru cămine şi cantine, cea 
mai mare scădere s-a înregistrat în anul 
2009, de -30,93%. La polul opus, cea mai 
mare creştere a avut loc în anul 2019, cu 
17,44%. În anul 2014, suma totală alocată 
a crescut cu 13,18%, în urma unor 
demersuri ale ANOSR care s-au finalizat 
cu proteste în mai multe centre 
universitare din ţară, organizate pe 13 
octombrie 2013. În continuare, au fost 
înregistrate creşteri si scăderi ale alocării 
bugetare, cum ar fi scăderea de 8,67% din 
2016 şi creşterea de 6,08% din 2017, însă 
nu au fost înregistrate creşteri care ar 
avea un impact semnificativ asupra 
situaţiei actuale privind calitatea locurilor 
de cazare şi numărul acestora. 
Din această perspectivă, în 2020 
subvenţia acordată reprezintă doar 

Amendament 
respins la vot 
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32,67% din valoarea indexată acordată în 
anul 2008. Pornind de la în calcul ce ia în 
considerare creşterile salariale şi rata 
inflaţiei, raportate la sumele alocate în 
anul 2008, fondurile alocate subvenţiei 
cămine cantine ar trebui să reprezinte cel 
puţin 526.754.848,32 de lei. Astfel, 
pentru 2021 propunem o creştere egală cu 
un sfert din diferenţa dintre suma 
necesară şi suma alocată în prezent. 
Surse de finanţare: scăderea următoarelor 
capitole bugetare: Ministerul Finanţelor - 
Acţiuni Generale (5100/0130: Dobânzi): 
84.963.712 de lei (rămân 15.915.015.288 
lei) sau Ministerul Energiei (8000/01: 
Acţiuni economice): 84.963.712 lei 
(rămân 719.279.288 lei).

28 Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educației cu suma de 60 mii lei pentru proiectul - 
Achiziție echipamente din domeniul tehnologiei IT, 
Comuna Pietroasele, Județul Buzău 
Autori:  
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD 
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD 
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD 
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD 
Lucian Romașcanu, senator PSD 
Liliana Sbîrnea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD

În contextul pandemic, desfășurarea 
cursurilor școlare online obligă 
Ministerul Educației să pună la dispoziția 
elevilor și cadrelor didactice echipamente 
IT necesare desfășurării procesului de 
învățământ online.  
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

Amendament 
respins la vot 

29 Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educației cu suma de 16 mii lei pentru proiectul - 
Achiziționarea de tablete și dispozitive electronice 
pentru unitățile de învățământ din comuna 
Cernătești, Județul Buzău.

În contextul pandemic, desfășurarea 
cursurilor școlare online obligă 
Ministerul Educației să pună la dispoziția 
elevilor și cadrelor didactice echipamente 
IT necesare desfășurării procesului de 

Amendament 
respins la vot 
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Autori: 
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD 
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD 
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD 
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD 
Lucian Romașcanu, senator PSD 
Liliana Sbîrnea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD

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

30 Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educației cu suma de 50 mii lei pentru proiectul - 
Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei 
IT mobile, respectiv tablete, echipamente și 
dispozitive necesare activității didactice, comuna 
Merei, Județul Buzău 
Autori: 
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD 
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD 
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD 
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD 
Lucian Romașcanu, senator PSD 
Liliana Sbîrnea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD

În contextul pandemic, desfășurarea 
cursurilor școlare online obligă 
Ministerul Educației să pună la dispoziția 
elevilor și cadrelor didactice echipamente 
IT necesare desfășurării procesului de 
învățământ online.  
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

Amendament 
respins la vot 

31 Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educației cu suma de 48 mii lei pentru proiectul - 
Dotarea Școlii Gimnaziale ”Înv. Clemența 
Beșchea” comuna Mărăcineni, județul Buzău, cu 
dispozitive și echipamente necesare prevenirii 
răspândirii infecției cu SARS COV2, UAT 
Mărăcineni, Județul Buzău. 
Autori 
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD 
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD 
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD 
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD

În contextul pandemic, desfășurarea 
cursurilor școlare online obligă 
Ministerul Educației să pună la dispoziția 
elevilor și cadrelor didactice echipamente 
IT necesare desfășurării procesului de 
învățământ online.  
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

Amendament 
respins la vot 
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Lucian Romașcanu, senator PSD 
Liliana Sbîrnea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD

32 Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educației cu suma de 341 mii lei pentru proiectul - 
Achiziție tablete școlare și echipamente electronice, 
comuna Grebănu, județul Buzău. 
Autori 
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD 
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD 
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD 
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD 
Lucian Romașcanu, senator PSD 
Liliana Sbîrnea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD

În contextul pandemic, desfășurarea 
cursurilor școlare online obligă 
Ministerul Educației să pună la dispoziția 
elevilor și cadrelor didactice echipamente 
IT necesare desfășurării procesului de 
învățământ online.  
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

Amendament 
respins la vot 

33 Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educației cu suma de 11 mii lei pentru proiectul - 
Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei 
IT mobile, respectiv tablete, echipamente și 
dispozitive necesare activității didactice, comuna 
Săhăteni, județul Buzău.  
Autori 
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD 
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD 
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD 
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD 
Lucian Romașcanu, senator PSD 
Liliana Sbîrnea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD

În contextul pandemic, desfășurarea 
cursurilor școlare online obligă 
Ministerul Educației să pună la dispoziția 
elevilor și cadrelor didactice echipamente 
IT necesare desfășurării procesului de 
învățământ online.  
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

Amendament 
respins la vot 

34 Anexa nr.3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 
 

Se propune suplimentarea veniturilor Ministerului 
Educației, cu suma 226.376 mii lei pentru proiecte 
de investiții în comuna Pesac, județul Timiș. 
Suma este alocată extinderii, modernizării și dotării 
Școlii Gimnaziale Maria Brindea, com Pesac, Timiș

Pentru ca procesul educațional să se 
desfășoare în condiții optime, 
infrastructura școlară trebuie îmbunătățită 
pentru a asigura elevilor toate condițiile 
necesare învățării și dezvoltării. 

Amendament 
respins la vot 
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Autori: 
Eugen Dogariu – senator PSD 
Sebastian Răducanu – senator PSD 
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD 
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD 
Grupul parlamentar PSD

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

35 Anexa nr.3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se propune suplimentarea veniturilor Ministerului 
Educației, cu suma de 4.900 mii lei pentru proiectul 
de investiții” Construire Creșă” în comuna Sag, jud. 
Timiș. 
Autori: 
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD 
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD 
Eugen Dogariu – senator PSD 
Sebastian Răducanu – senator PSD 
Grupul parlamentar PSD

Asigurarea infrastructurii școlare este 
obligatorie pentru buna desfășurare a 
procesului educațional. 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01. 

Amendament 
respins la vot 

36 Anexa nr.3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se propune suplimentarea veniturilor Ministerului 
Educației, cu suma de 6.800 mii lei  - Construire 
clădire Grădinița cu 6 grupe cu program prelungit și 
cu bucătărie proprie, cu regim de înălțime P+2E in 
localitatea Sag, comuna Sag, jud. Timiș 
Autori: 
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD 
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD 
Eugen Dogariu – senator PSD 
Sebastian Răducanu – senator PSD 
Grupul parlamentar PSD

Asigurarea infrastructurii școlare este 
obligatorie pentru buna desfășurare a 
procesului educațional. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01. 

Amendament 
respins la vot 

37 Anexa nr.3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 
 

Se propune suplimentarea veniturilor Ministerului 
Educației, cu suma de 12.300 mii lei pentru proiecte 
de investiții în comuna Tomnatic, jud. Timiș,  
respectiv pentru  - Construire Școală Gimnazială cu 
clasele I-VIII în regim de înălțime P+P2E și 
demolare construcții vechi. 
Autori:

Asigurarea unei infrastructuri școlare 
sigure și durabile este obligatorie pentru 
buna desfășurare a procesului 
educațional. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 

Amendament 
respins la vot 
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Sebastian Răducanu – senator PSD 
Eugen Dogariu – senator PSD 
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD 
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD 
Grupul parlamentar PSD

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

38 Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educației cu suma de 84,2 mii lei pentru „Dotarea 
unităților de învățământ și a elevilor și orașul 
Segarcea cu echipamente mobile din domeniul 
tehnologiei informației și echipamente/dispozitive 
electronice”. 
Autori:  
Ion Prioteasa, senator PSD 
Mihail Genoiu, senator PSD 
Alexandra Presură, deputat PSD 
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD 
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD 
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD 
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD 
Grup parlamentar PSD

Îmbunătățirea infrastructurii școlare este 
esențială desfășurării procesului 
educațional.  
 
Sursa de finanțare:  
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

Amendament 
respins la vot 

39 Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educației cu suma de 3443 mii lei pentru 
„Construire grădiniță în orașul Segarcea, județ 
Dolj” 
Autori:  
Ion Prioteasa, senator PSD 
Mihail Genoiu, senator PSD 
Alexandra Presură, deputat PSD 
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD 
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD 
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD 
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD 
Grup parlamentar PSD

Îmbunătățirea și crearea infrastructurii 
școlare este esențială desfășurării 
procesului educațional.  
 
Sursa de finanțare:  
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

Amendament 
respins la vot 

40 Anexa 3/25 – bugetul Se propune alocarea sumei de 335 mii lei pentru Infrastructura școlară trebuie îmbunătățită Amendament 
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Ministerului Educației proiectul Reabilitare, modernizare, dotare  Scoala 
generala localitatea Pișcari, comuna Terebești 
județul Satu Mare. 
Autori:  
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 
 

în această localitate pentru desfășurarea 
în condiții optime a procesului 
educațional. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 
 

respins la vot 

41 Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se propune alocarea sumei de 260 mii lei pentru 
proiectul Reabilitare, modernizare și dotare   
Gradinița cu program normal, localitate Pișcari, 
comuna Terebești, județul Satu Mare. 
Autori:  
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 
 

Infrastructura școlară trebuie îmbunătățită 
în această localitate pentru desfășurarea 
în condiții optime a procesului 
educațional. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 
 

Amendament 
respins la vot 

42 Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 
 

 Se suplimentează bugetul Ministerului Educației 
pentru cofinanțarea de la bugetul național a 
proiectul „Grădinița cu program normal Repedea" 
în comuna Repedea, județul Maramureș cu valoarea 
de 200 mii lei 
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD 

Comuna Repedea din județul Maramureș 
necesită bani de la bugetul național 
pentru cofinanțarea proiectului  
„Grădinița cu program normal Repedea". 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

Amendament 
respins la vot 

43 Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 
 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educației cu suma de 1500 mii lei pentru -  
Reabilitarea termică și renovarea Școlii Gimnaziale 

Copiii sunt viitorul oricărei țări, iar 
investițiile în educație sunt mereu 
necesare, pentru că nu putem pune un 

Amendament 
respins la vot 
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din comuna Botiza, județul Maramureș  
Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD 

preț pe educație. Ca urmare, sunt 
necesare lucrările de reabilitare și 
renovare a școlii gimnaziale din comuna 
Botiza, județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

44 Anexa nr. 3 / 25 / 23 Alocare credite bugetare în cuantum de 242 mii lei 
pentru Dotarea cu materiale și echipamente sanitare 
a școlii gimnaziale ”Marțian Negrea” din Valea 
Viilor”, com Valea Viilor, jud. Sibiu  
Autor: 
Deputat PSD Bogdan Gheorghe Trif 
Grup Parlamentar PSD 

Având în vedere condițiile de protecție 
sanitară impuse de pandemia COVID, 
pentru siguranța sanitară a cadrelor 
didactice și a elevilor, sunt necesare 
achiziționarea de materiale dezinfectante 
, igienico-sanitare și echipamente de uz 
sanitar.  
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni generale

Amendament 
respins la vot 

45 Anexa nr. 3 / 25 / 23 Alocare credite bugetare în cuantum de 307 mii lei 
pentru Achiziția de echipamente si dispozitive 
pentru elevi și cadre didactice în vederea 
desfășurării învățământului on-line, com Valea 
Viilor, jud. Sibiu 
Autor: 
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe Trif 
Grup Parlamentar PSD 

Este necesară digitalizarea sistemului 
educațional, achiziția de tablete și de 
sistem IT, în vederea asigurării 
condițiilor pentru desfășurarea 
învățământului online în școlile din 
comună.  
 
Sursa de finanțare: 
Realocare din bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice - Acțiuni generale

Amendament 
respins la vot 

46 Anexa A3_25_50  
Ministerul Educației și 
Cercetării 

AMENDAMENT: 
Se suplimentează bugetul alocat, cu suma de 48.829 
mii lei + TVA pentru realizarea obiectivului: 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI: 
Facultatea de Medicină și Farmacie este o 
instituție fanion a Universității din 

Amendament 
respins la vot 
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Reabilitare Facultatea de Medicină și Farmacie 
(Universitatea din Oradea) și reamenajarea podului 
pentru spații de învățământ, Piața 1 Decembrie, 
nr.10, Oradea 
AUTORI:  
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian Bodog - Senator 
PSD 
Grup Parlamentar PSD 

Oradea, atrăgând, prin calitatea actului 
educativ, un număr tot mai mare de 
studenți din țară și din străinătate având 
astfel un impact pozitiv considerabil la 
nivelul economiei și a vieții sociale și 
științifice din municipiul Oradea.  
Din acest motiv este imperios necesară 
susținerea lucrărilor de reabilitare și 
reamenajare a clădirii unității de 
învățământ pentru care se solicită 
finanțarea.   
SURSA DE FINANȚARE: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziția primului 
ministru

47 
 

Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se suplimentează bugetul cu suma de 335 mii lei 
pentru dotarea școlii gimnaziale Golești , comuna 
Golești, județul Vrancea. 
 
Autor: 
Halici Nicușor, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 

Infrastructura școlară trebuie îmbunătățită 
în această localitate pentru desfășurarea 
în condiții optime a procesului 
educațional. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 
 

Amendament 
respins la vot 

48 Anexa 3/25 – bugetul 
Ministerului Educației 

Se suplimentează bugetul cu suma de 700 mii lei 
pentru dotarea cu echipamente tehnologice pentru 
Școlile Vulcaneasa 1 și 2, Roșioara, Livada, Mera 
2, comuna Mera, județul Vrancea. 
 
Autor: 
Halici Nicușor, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 

Infrastructura școlară trebuie îmbunătățită 
în această localitate pentru desfășurarea 
în condiții optime a procesului 
educațional. 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

Amendament 
respins la vot 
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49 Anexa nr.3/25 – Bugetul 
Ministerului Educației 

Se suplimentează bugetul cu suma de 450 mii lei 
pentru amenajare și dotare Grădinița Burca1, 
comuna Vidra, județul Vrancea. 
 
Autor: 
Halici Nicușor, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD

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

Amendament 
respins la vot 

50 Anexa 3/25 – Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 

Se suplimentează bugetul cu suma de 300 mii lei 
pentru construire piață de comercializare produse 
locale , comuna Vintileasca, județul Vrancea. 
 
Autor: 
Halici Nicușor, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 

Încurajarea dezvoltării economice a 
producătorilor locali. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

Amendament 
respins la vot 

51 Anexa nr.3/25 – Bugetul 
Ministerului Educației 

Se suplimentează bugetul cu suma de 1.414 mii lei 
pentru construire și dotare After School, comuna 
Vârteșcoiu, județul Vrancea. 
 
Autor: 
Halici Nicușor, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD

Îmbunătățire infrastructură școlară 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare din Fondul de rezervă al 
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01 

Amendament 
respins la vot 
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               Anexa 2 

AMENDAMENT RESPINS 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 

Academia Oamenilor de Știință din România - Anexa  3/56 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 
comisii)

1. Anexa nr.3/56 - Academia 
Oamenilor de Știință din 
România  

Se introduce Anexa nr. 3/56 – 
Academia Oamenilor de Știință din 
România, conform filei de buget 
anexate. 
 
Alocarea sumei de 8.900 mii lei 
titularului Academia Oamenilor de 
Știință din România – cod titular 56. 
 
Autori: INTOTERO Natalia-Elena 
(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA 
Ilie (PSD), RESMERIȚĂ Cornel-
Cristian (PSD) 
Grup parlamentar PSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivare: Prin Legea nr. 31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea Academiei 
Oamenilor de Știință din România, aceasta 
este for național de consacrare științifică, 
instituție de interes public, cu personalitate 
juridică de drept public, autonomă. 
Academia Oamenilor de Știință din România 
(AOSR) este continuatorul și unicul legatar al 
Academiei de Știință din România (ASR), 
care s-a constituit la 11 martie 1935, la 
inițiativa a 26 de oameni de știință, avându-l 
ca președinte ales pe prof. Dr. Constantin 
Angelescu, medic, om de știință și politician 
strălucit al Partidului National Liberal, în 
perioada dintre cele două războaie. Printre 
membrii de onoare ai AOSR s-au numărat și 
prestigioși reprezentanți ai științei, români și 
din străinătate, printre care 8 laureați ai 
Premiului Nobel din domeniile fizicii, 
chimiei și ingineriei. Academia Oamenilor de 
Știință din România numără 137 membri 
titulari, 87 membri corespondenți, 39 membri 
de onoare, precum și membri onorifici și 
asociați. De asemenea, în componența sa mai

Amendament 
respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 
comisii)

 
 
 
  

intră și 100 membri de onoare, iluștri oameni 
de știință străini. 
Principalele atribuții ale AOSR sunt 
conceperea, promovarea, dezvoltarea, 
sprijinirea și protejarea științei sub toate 
formele, acțiunile și metodele directe, 
indirecte sau adiacente. 
Pentru instituțiile din domeniul universitar și 
al cercetării, rezultatele se cuantifică la nivel 
internațional prin numărul de lucrări 
științifice și citări ale acestora, înregistrate în 
baze internaționale în care apar numai 
revistele și conferințele de elită. În ianuarie 
2020, pentru AOSR s-au înregistrat 
următoarele rezultate în baza internațională 
ISI - Web of Science: lucrări științifice 
(2007-2019): 1124; citări (2007-2019): 6225; 
h - index: 30. 
 În baza de date SCOPUS, Academia 
Oamenilor de Știință din România are 
indexate peste 11.600 publicații.  
Recunoașterea acestei activități științifice este 
confirmată de prestigiosul clasament 
internațional SCIMAGO-Elsevier, care 
evaluează la nivel mondial universitățile și 
instituțiile de cercetare și care situează AOȘR 
pe locul 8 în rândul instituțiilor de cercetare 
din România. De menționat, că în acest 
clasament internațional,  în primele 800 de 
poziții în lume apar, din zona academică, doar 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 
comisii)

Academia Română (locul 676) și AOȘR 
(locul 794). Aceasta în condițiile în care 
bugetul AOȘR nu are prezentat niciodată mai 
mult de 1.5 % din bugetul Academiei Române 
și mai puțin de 0.3 % din alocațiile pentru 
cercetare de la Bugetul de stat. Dacă s-ar face 
un calcul al raportului producție 
științifică/buget alocat, AOSR ar fi in mod 
cert pe primul loc. 
 La aceste rezultate se adaugă și cele peste 
4000 de cărți publicate de membrii 
Academiei. 
 Conform Legii nr. 31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea Academiei 
Oamenilor de Știință din România, cu 
modificările și completările ulterioare, in 
vigoare la momentul  întocmirii proiectului 
Legii bugetului de stat, AOSR este finanțată 
atât de la bugetul de stat, cât și din venituri 
proprii. 
Eliminarea subvenției bugetare, propusă prin 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, 
al doilea an la rând, ar reduce dramatic 
activitatea AOSR, ducând-o practic spre 
desființare. Mai mult, decizia este 
neconstituțională, întrucât potrivit 
Constituției, Legea anuală a Bugetului de stat 
trebuie să respecte legislația în vigoare. De 
asemenea s-ar crea și o discriminare 
neconstituțională pentru AOSR, față de 



30 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 
comisii)

celelalte academii de știință, înființate prin 
legi similare cu cea a AOSR și care 
beneficiază de alocări bugetare în anul 2021. 
Sursa de finanțare: Suma solicitată este 
cuprinsă în proiectul de Lege a bugetului de 
stat supus dezbaterii publice de către 
Ministerul Finanțelor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


