
 
              ANEXA NR.2  A 

 
 

AMENDAMENTE  RESPINSE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Art.2. – (2) Bugetul de stat se 
stabileşte la venituri în sumă de 
75.704,0 milioane lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 94.781,8 
milioane lei, cu un deficit de 
19.077,8 milioane lei. 

Se propune modificarea alin.(2) al 
art.2 astfel: 
 „Art.2. – (2) Bugetul de stat se 
stabileşte la venituri în sumă de 
75.704,0 milioane lei, iar la cheltuieli 
în sumă de 94.933,208 milioane lei, 
cu un deficit de 19.229,208 milioane 
lei.” 
 
Sursa de finantare: 
 
Autori: Domnii deputati PSD Anghel  
Stanciu si Vasile Mocanu 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

2.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
 
 

a) 2.022,2 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4; 
 

Se propune modificare art.4, lit a) 
astfel:   
« Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 
………………… 

a) Finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului şi a 
centrelor de asistenţă 
socială va fi asigurată în 
proporţie de 70% din 
bugetul de stat, pe anul 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
 
Motivaţia admiterii: 
 
În prezent sunt judeţe care nu 
contribuie la finanţarea activităţilor 
aferente protecţiei copilului, sau 

Se propune respingerea 
amendamentului prin prevederea 
unei sume globale pe judeţe, fără 
impunerea  destinaţiei oferind 
consiliului judeţean autonomie  
în alocarea fondurilor de la 
bugetul de stat. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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2009 şi în proporţie de 30% 
din bugetele Consiliilor 
Judeţene. 2.022,2 milioane 
lei pentru finanţarea: 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor, potrivit 
anexei nr.4; 

 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor  şi 
domnii deputaţi PNL Dobre Paul 
Victor, Pocora Cristina-Ancuţa, 
Săpunaru Nini, Holban Titi, 
Câmpanu Liviu, NedelcuVasile, 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL. 
 

contribuie într-o proporţie foarte 
mică, respectiv sub 10-15%.Astfel, 
sistemul este subfinanţat.  
Motivaţia respingerii: 
Amendamentul nu se justifică 
întrucât nu pot fi introduse obiective 
punctuale, acest lucru fiind în 
contradicţie cu modalitatea de 
construcţie bugetară europeană. 

3.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
 
 

a) 2.022,2 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4; 

b) 12.136,6 milioane lei pentru 

Se propune modificarea art.4, astfel: 
 
« Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 22.950 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 

a) 2.800,0 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4; 

b) 12.500,0 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 

Sumele alocate nu acoperă 
necesarul, sunt la nivelul execuţiei 
anului 2008.Asfel anul trecut 
acestea au fost de 17.679 mil lei, iar 
pentru anul 2009 suma prevăzută 
este de 17.608,2 mil. lei, cu 71 mil. 
mai mică. 
Mai mult, se înregistrează 
numeroase restanţe la plata 
însoţitorilor persoanelor cu 
handicap, ajutoare sociale, lucrări şi 
servicii neachitate într-o stare fizică 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, propus ca 
sursă de finanţare, a fost 
dimensionat astfel încât să 
răspundă scopului pentru care a 
fost instituit prin lege, respectiv 
de a finanţa acţiuni care apar pe 
parcursul execuţiei bugetare şi 
care nu pot fi anticipate, potrivit 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, potrivit anexei nr.5; 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.5; 
c) 1.950,0 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a acestora, 
prin hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor; 
d) 5.700,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale prin 
hotărâre a consiliului judetean, pe 
criterii aprobate de acestea, prin 
derogare de la prevederile art. 33 
alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; » 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: domnul senator UDMR 

necorespunzătoare. 
De asemenea, cheltuielile pentru 
sistemul de protecţie a copilului si a 
centrelor de asistentă socială au fost 
insuficiente chiar si în anul 
precedent. 
Propunem ca repartizarea pe unităţi 
administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale si a 
sumelor din cota de 22% din 
impozitul pe venit încasat la nivelul 
judeţului pentru echilibrarea 
bugetelor locale, să se repartizeze 
de către consiliile judetene prin 
hotărâre, pe criterii specifice 
aprobate de acestea, întrucât 
formulele de Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale au 
condus la adâncirea discrepanţelor 
între localităţi. 
În perioada când aceste sume au 
fost repartizate de consiliile 
judetene nu au fost probleme 
privind asigurarea cheltuielilor de 
funcţionare pentru unităţile 
admnistrativ teritoriale din judeţe, 
asigurându-se chir şi o parte din 
cofinanţări. 
În practică s-a demonstrat ca 
repartiţia numai pe baza de formule 
nu poate asigura o repartizare 
echitabilă, determinând discrepanţe 

privind finanele publice 
nr.500/2002. 
Menţionăm, de asemenea 
următoarele:  
- la fundamentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor în valoare de 
2.022,2 milioane lei, potrivit 
anexei nr.4 din proiect, s-a 
asigurat o în creştere cu 18,7% 
faţă de programul anului 2008;  
- la fundamentarea  sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor  descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor, 
sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, s-a asigurat o creştere 
cu 26,1% faţă de programul 
anului 2008;  
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate 
finanţării cheltuielilor 
drumurilor judeţene şi comunale, 
au fost stabilite asigurându-se o 
creştere medie de 4,7% faţă de 
proiectul legii bugetului de stat 
pe anul 2008; 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea  bugetelor  locale au 
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Bokor Tibor şi domnii deputaţi 
UDMR Marton Arpad, Olosz 
Gergely, Edler Andras Gyorgy 

între unităţile admnistrativ 
teritoriale uneori de la 1 la 50.     

fost stabilite asigurându-se o 
creştere medie de 5,4%. 
Perevederile art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la 
repartizarea sumele defalcate din 
taxa pe valoare pentru 
echilibrarea bugetelor locale,  au 
în vedere: 
 - eliminarea consiliilor judeţene 
ca verigi intermediare; 

- diminuarea influenţei 
politice, deoarece directorul 
direcţiei generale a finanţelor 
publice este numit în urma unui 
concurs şi nu pe considerente 
politice. 

4.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
……………………… 
 
 
d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 

Se propune modificare art.4, lit d) 
astfel:   
« Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 
………………… 
d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ - teritoriale prin 
hotărâre a consiliului judeţean, 

Modificarea propusă se bazează pe 
rolul consiliului judeţean de 
autoritate de coordonare a 
activităţilor administrativ teritoriale 
şi a strategiilor de dezvoltare 
durabilă în măsură sa cunoască cel 
mai bine problemele cu care se 
confruntă fiecare consiliu local. 
De asemenea, experienţa anilor 
precedenţi a arătat ca aplicarea 
formulei din Legea finanţelor 
publice locale a fost nefuncţională.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale au 
fost stabilite asigurându-se o 
creştere medie de 5,4%. 
Perevederile art. 33 alin.(3)-(7) 
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Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

prin derogare de la art. 33 alin.(3)-
(7) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare» 
 
Autori: domnul senator UDMR 
Gunthner Tibor şi domnii deputaţi 
UDMR Erdei Doloczki Istvan, 
Lakatos Petru, Varga Attila 

din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la 
repartizarea sumele defalcate din 
taxa pe valoare pentru 
echilibrarea bugetelor locale,  au 
în vedere: 
 - eliminarea consiliilor judeţene 
ca verigi intermediare; 

- diminuarea influenţei 
politice, deoarece directorul 
direcţiei generale a finanţelor 
publice este numit în urma unui 
concurs şi nu pe considerente 
politice. 

 
5.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
……………………… 
 
 
d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 

Se propune suplimentarea sumei cu 
30.014 mii lei şi modificarea în mod 
corespunzător cu această sumă a 
anexei nr.7, prin introducerea poziţiei 
43. Sectorul 2 al municipiului 
Bucureşti – 30.014  
 
Autor: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor  şi 
domnul deputat Pop Georgian - 
PSD+PC 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
 
Motivaţia admiterii: 
Finanţare investiţii de interes 
public: 
- 23.552 mii lei – Sediu Poliţie 
Comunitară Sector 2, Bucureşti – 
Zona Baicului 
- 4.914 mii lei – Căsuţa cu zâmbete 
– Complex de servicii pentru 

Potrivit prevederilor art.33 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, prin legea bugetului 
de stat se aprobă sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale repartizate numai pe 
judeţe. Pentru sectoarele 
municipiului Bucureşti şi 
municipiul Bucureşti nu se alocă 
astfel de sume. 
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completările ulterioare; 
 

copilul cu handicap 
- 830 mii lei – Complex de Servicii 
pentru Persoane Adulte cu 
Handicap cu Abilitate Ridicată din 
punct de vedere al Autonomiei 
Personale 
- 718 mii lei – Consolidarea şi 
modernizarea Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihică Balotului (Corp A) 
 
Motivaţia respingerii: 
Amendamentul nu se justifică 
întrucât nu pot fi introduse 
obiective punctuale, acest lucru 
fiind în contradicţie cu modalitatea 
de construcţie bugetară europeană.  
 

6.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
d) 1.983,4 milioane lei pentru 

Se propune modificarea lit.c) a art.4, 
astfel: 
« c) 571,268 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a acestora, 
prin hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor;» 
 
În mod corespunzător se modifică şi 
Anexa nr.6 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor.  
 
Motivaţia admiterii: 
Se solicită suplimentarea sumelor 
defalcate din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale cu 19.468,0 
mii lei, la nivelul necesarului 
estimat la nivelul anului 2008 
având în vedere numărul de 
Kilometrii de drumuri judeţene şi 
comunale şi depăşirea duratei de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

- pentru judeţul Iaşi s-a 
asigurat în anul 2009 o creştere 
cu 17,0% comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008; 

- precizăm că bugetul de stat 
este supus unor presiuni şi 
riscuri determinate de evoluţiile 
economice interne şi externe, iar 
pentru păstrarea echilibrelor 
bugetare este necesară adoptarea 
unei politici de restrângere a 
cheltuielilor bugetare şi de 
menţinere a deficitului bugetar 
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echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 

 
Sursă de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 19,468 
milioane lei  
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnii deputaţi 
Ahghel Stanciu şi Vasile Mocanu - 
PSD 

utilizare a drumurilor judeţene, 
rezultând suma totală de 571,268 
milioane lei. 
Suma rezultată prin suplimentarea 
cu 19.468 mii lei pentru drumuri 
judeţene şi comunale din judeţul 
Iaşi. 
Rezultă o sumă totală de 36.888 mii 
lei pentru judeţul Iaşi care va fi 
reflectată în Anexa nr.6. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

prognozat. 
 

7.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Se propune modificarea lit.d) a art.4, 
astfel: 
 
 
«d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, se 
repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale  prin 
hotărâre a consiliului judeţean, 
potrivit unor criterii specifice 
aprobate prin hotărâre a 
consiliului judeţean, prin excepţie 
de la prevederile Legi nr.273/2006 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor.  
 
Motivaţia admiterii: 
Repartizarea sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat 
se realizează prin decizie a 
directorului direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene, însă 
Consilul judeţean este organ ales 
prin votul liber exprimat al 
cetăţenilor pe care îi reprezintă şi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea  bugetelor  locale au 
fost stabilite asigurându-se o 
creştere medie de 5,4%. 
Perevederile art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind 
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 privind finanţele publice locale, 
după consultarea primarilor şi cu 
asistenţa tehnică de specialitate a 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene.» 
 
Sursă de finanţare: 
  
Autori: Autori: Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului şi 
Comisia pentru industrii şi servicii a 
Camerei Deputaţilor, domnii deputaţi 
Ahghel Stanciu şi Vasile Mocanu - 
PSD 
 

cunoaşte necesităţile de dezvoltare 
ale autorităţilor publice locale 
comunale, orăşeneşti şi municipale. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la 
repartizarea sumele defalcate din 
taxa pe valoare pentru 
echilibrarea bugetelor locale,  au 
în vedere: 
 - eliminarea consiliilor judeţene 
ca verigi intermediare; 
- diminuarea influenţei politice, 
deoarece directorul direcţiei 
generale a finanţelor publice este 
numit în urma unui concurs şi nu 
pe considerente politice. 

8.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Se propune modificarea lit.d) a art.4, 
astfel: 
 
 
 
d) 1.985,683 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 Suplimentarea alocaţiei judeţului 
Iaşi cu suma de 2,283 milioane lei la 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor.  
. 
 
Motivaţia admiterii: 
Aviaţia utilitară 
Pentru stingerea debitului S.C. 
Aviaţia Utilitară – urmare OG 
nr.15/2004 privind transferul cu 
titlu gratuit al pachetului de acţiuni 
din proprietatea statului şi din 
administrarea Consiliului Judeţean 
Iaşi- solicităm suma de 2.283 mii 
lei , rezultând o alocaţie totală de 
40.398 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
 Potrivit art.3 din hotărârea 
Guvernului nr.398/1997, privind 
trecerea unor regii autonome de 
sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor sub autoritatea 
consiliilor judeţene, finanţarea 
cheltuielilor de administrare şi 
întreţinere a acestor regii se 
asigură din venituri proprii şi în 
completare din alocaţii de la 
bugetul local, în limita sumelor 
aprobate cu această destinaţie. 
Pentru judeţului Iaşi s-au 
prevăzut sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale,   în 
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anexa 7 rezultând pentru judeţul Iaşi 
o alocaţie totală de 40.398 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 2,283 milioane 
lei 
  
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnii deputaţi 
Ahghel Stanciu şi Vasile Mocanu - 
PSD 
 
 

 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

creştere cu 9,6% faţă de 
proiectul legii bugetului de stat 
pe anul 2008.  
Precizăm că bugetul de stat este 
supus unor presiuni şi riscuri 
determinate de evoluţiile 
economice interne şi externe, iar 
pentru păstrarea echilibrelor 
bugetare este necesară adoptarea 
unei politici de restrângere a 
cheltuielilor bugetare şi de 
menţinere a deficitului bugetar 
prognozat. 
 

9.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Se propune modificarea lit.d) a art.4, 
astfel: 
 
 
 
d) 2.030,683 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
pentru suplimentarea bugetului 
propriu al judeţului Iaşi pentru 
finanţarea proiectului de investiţii 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor.  
. 
 
Motivaţia admiterii: 
Solicităm ca sumele necesare să fie 
alocate prin H.G. Consiliului 
Judeţean Iaşi. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
 Potrivit art.3 din hotărârea 
Guvernului nr.398/1997, privind 
trecerea unor regii autonome de 
sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor sub autoritatea 
consiliilor judeţene, finanţarea 
cheltuielilor de administrare şi 
întreţinere a acestor regii se 
asigură din venituri proprii şi în 
completare din alocaţii de la 
bugetul local, în limita sumelor 
aprobate cu această destinaţie. 
Pentru judeţului Iaşi s-au 
prevăzut sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale,   în 
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„Dezvoltarea şi modernizarea 
Aeroportului Internaţional Iaşi”. 
 
 Suplimentarea alocaţiei judeţului 
Iaşi cu suma de 2,283 milioane lei la 
anexa 7 rezultând pentru judeţul Iaşi 
o alocaţie totală de 40.398 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: suplimentarea cu 
45 milioane lei de la 5001, titlul 75 
de la MFP- Acţiuni Generale, Anexa 
3/65/01 Fondul naţional de 
dezvoltare 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnii deputaţi 
Ahghel Stanciu şi Vasile Mocanu - 
PSD 
 
 

 creştere cu 9,6% faţă de 
proiectul legii bugetului de stat 
pe anul 2008.  
Precizăm că bugetul de stat este 
supus unor presiuni şi riscuri 
determinate de evoluţiile 
economice interne şi externe, iar 
pentru păstrarea echilibrelor 
bugetare este necesară adoptarea 
unei politici de restrângere a 
cheltuielilor bugetare şi de 
menţinere a deficitului bugetar 
prognozat. 
Referitor al sursa de finanţare, 
suplimentarea din Fondul 
naţional de dezvoltare , precizăm 
că potrivit art.1, alin.(2) din  
OUG nr.113/2006 privind 
înfiinţarea Fondului naţional de 
dezvoltare, acesta se află la 
dispoziţia Guvernului şi se 
repartizează, în cursul anului, 
prin hotărâri ale Guvernului, la 
propunerea unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat şi ai bugetelor locale. 

10.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
.................................... 
 
d) 1.983,4 milioane lei pentru 

Se propune modificarea art.4, lit.d) 
astfel: 
 
« Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 

Propunem ca repartizarea pe 
unitati administrativ- teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA  
pentru echilibra-rea bugetelor 
locale si a sumelor din cota de 
22% din impozitul pe venit 
incasat la nivelul judetului pentru  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

-nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 11 -

echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
 

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

d) 5.000 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţe-lor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repar-tizează pe unităţi 
administrativ-teritori-ale, prin 
hotarare a consiliului judetean, pe 
criterii aprobate de acestea, prin 
derogare  de  prevederilor art. 33 
alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
Autori: domnul senator Gheorghe 
Pop, judeţul Sălaj 

echili-brarea bugetelor locale, sa 
se repartizeze  de consiliile 
judetene prin hotarare, pe 
criterii specifice aprobate de 
acestea, intrucat formulele din 
Legea 273/2006 privind finantele 
publce locale, au determinat 
adancirea discrepantelor intre 
localitati. 
In perioada  cand aceste sume au 
fost repartizare de consiliile 
judetene nu au fost probleme  
privind asigurarea cheltuielilor de 
functio-nare pentru unitatile 
administrativ teritoriale din 
judete, asigurand-se chiar  si o 
parte din cofinantari.. 
In practica s-a demonstrat ca  
repartitia numai pe baza de  
formule nu poate asigura o reapati-
zare echitabila, determi-nand mari 
discrepante intre  unitatile 
administrativ-teritoriale.   

stabilirea sursei de finanţare. 
-Legea privind finanţele publice 
locale, nr.273/2006 a fost 
elaborată cu consultarea 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului 
nr.521/2005;   
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea  bugetelor  locale au 
fost stabilite asigurându-se o 
creştere medie de 5,4%. 
Perevederile art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la 
repartizarea sumele defalcate din 
taxa pe valoare pentru 
echilibrarea bugetelor locale,  au 
în vedere: 
 - eliminarea consiliilor judeţene 
ca verigi intermediare; 
- diminuarea influenţei politice, 
deoarece directorul direcţiei 
generale a finanţelor publice este 
numit în urma unui concurs şi nu 
pe considerente politice. 

11.  Art.4.Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume 

Se propune modificarea art.4, lit. d) 
astfel: 
« Art.4. – Din taxa pe valoarea 

 Propunem ca repartizarea pe 
unitati administrativ teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA  pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-Legea privind finanţele publice 
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defalcate pentru bugetele locale, 
din care: 
 

        d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare 

adăugată se alocă 17.608,2 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 
........................................ 

d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor, prevăzute în anexa 
nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
prin hotarare a consiliului judetene, 
pe criterii aprobate de acestea, prin 
derogare  de  prevederilor art. 33 
alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
Autori: domnii senatori Trifon 
Belacurencu-PSD şi Bara Ion-PDL 

echilibrarea bugetelor locale si a 
sumelor din cota de 22% din 
impozitul pe venit incasat la nivelul 
judetului pentru   
echilibrarea bugetelor locale, sa se 
repartizeze  de consiliile judetene 
prin hotarare, pe criterii specifice 
aprobate de acestea, intrucat 
formulele din legea 273/2006 
privind finantele publice locale, au 
determinat adancirea discrepantelor 
intre localitati. 

      In perioada  cand aceste sume 
au fost repartizare de consiliile 
judetene nu au fost probleme  
privind asigurarea cheltuielilor de 
functionare pentru unitatile 
administrativ teritoriale din judete, 
asigurand-se chiar  si o parte din 
cofinantari.. 
      In practica s-a demonstrate ca  
repartitia numai pe baza de  
formule nu poate asigura o 
reapatizazire echiltabila, 
determinand  discrepante intre  
unitatile  administrativ teritoriale   
uneori    de la 1 la 50. 

locale, nr.273/2006 a fost 
elaborată cu consultarea 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului 
nr.521/2005;   
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea  bugetelor  locale au 
fost stabilite asigurându-se o 
creştere medie de 5,4%. 
Perevederile art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la 
repartizarea sumele defalcate din 
taxa pe valoare pentru 
echilibrarea bugetelor locale,  au 
în vedere: 
 - eliminarea consiliilor judeţene 
ca verigi intermediare; 
- diminuarea influenţei politice, 
deoarece directorul direcţiei 
generale a finanţelor publice este 
numit în urma unui concurs şi nu 
pe considerente politice. 

12.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

Se propune modificarea art.4, lit. d) 
astfel: 
« Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 

Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraselor, municipiilor si 
judetelor  se repartizeaza pe unitati 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-Legea privind finanţele publice 
locale, nr.273/2006 a fost 
elaborată cu consultarea 
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d) 1.983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

locale, din care: 
........................................ 
d) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, 
oraselor, municipiilor si judetelor  se 
repartizeaza pe unitati administrativ 
teritoriale prin hotarare a consiliul  
judetean, prin derogare de la 
prevederile Legii nr.273/2006-
privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare. 

 

Autori: domnii senatori PSD Şerban 
Constantin Valeca şi Constantin 
Tamaga 

administrativ teritoriale prin 
hotarare a consiliul ui judetean, prin 
derogare de la prevederile Legii 
nr.273/2006-privind finantele 
publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
  astfel : 
    a)  o cota de 27 %  se aloca 
bugetului propriu al judetului; 
    b)  diferenta de 73% din sumele 
defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale , 
aprobate prin legea bugetului de 
stat , se repartizeaza pentru 
bugetele locale ale comunelor, 
oraselor, municipiilor, astfel : 
          b.1) - 20% prin hotarare a 
consiliului judeţean, pentru 
susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi pentru 
susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită 
cofinanţare locală 
          b.2) -  diferenta (80%) se 
repartizeaza astfel: 
-  80% , de  catre consiliul 
judetean,. conform art..33, alin (3)-
(7) din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare;                                            
- 20% , de  catre consiliul judetean, 
dupa criterii specifice. 

structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului 
nr.521/2005;   
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea  bugetelor  locale au 
fost stabilite asigurându-se o 
creştere medie de 5,4%. 
Perevederile art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la 
repartizarea sumele defalcate din 
taxa pe valoare pentru 
echilibrarea bugetelor locale,  au 
în vedere: 
 - eliminarea consiliilor judeţene 
ca verigi intermediare; 
- diminuarea influenţei politice, 
deoarece directorul direcţiei 
generale a finanţelor publice este 
numit în urma unui concurs şi nu 
pe considerente politice. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 14 -

 
2.Sumele defalcate din impozitul pe 
venit (cota de 22%) se repartizeaza 
prin hotarare de catre consiliul 
judetean pe unitati administrativ –
teritoriale, astfel :            
a)  o cota de 27 %  se aloca 
bugetului propriu al judetului ; 
b)  diferenta de 73%   se 
repartizeaza pentru bugetele locale 
ale comunelor, oraselor, 
municipiilor , de catre consiliul 
judetean , prin derogare , conform 
pevederilor art.33, alin.(3)-(7) din 
Legea 273/2006 - privind finantele 
publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
Extinderea  ariei activitatilor ce se 
finanteaza din bugetul propriu al 
consiliului judetean: 
- cofinantari proiecte eligibile la 
nivel de judet; 
- asigurarea cheltuielilor neeligibile 
pentru proiecte cu finantare 
externa; 
- asistenta sociala, sanatate. 
Consiliul Judetean in calitatea sa de 
 autoritate a administratiei publice 
locale, format din alesi locali din 
intreg teritoriul judetului , printr-un 
vot legitim si democratic si din 
toate formatiunile politice este cel 
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mai in masura sa cunoasca 
realitatile si necesitatile  judetului , 
pentru ca la acest nivel se aproba o 
strategie de dezvoltare, iar 
realizarea acestei strategii necesita 
o sustinere financiara 
corespunzatoare . 
     Strategia de dezvoltare  locala ce 
se realizeaza la nivel de judet  
trebuie sa tina cont de strategia de 
dezvoltare elaborata de fiecare 
unitate administrativ teritoriala, 
avand in vedere faptul ca nu toate 
consiliile locale pornesc de la 
acelasi nivel de dezvoltare 
(drumuri, alimentari cu apa, 
canalizare, scoli, sedii primarii 
etc.). 
         
 Diminuarea sumelor de echilibrare 
cu gradul de necolectare a 
impozitelor si taxelor locale, 
chiriilor si redeventelor va afecta 
semnificativ  sursa de echilibrare, 
iar primariile cu venituri mici nu-si 
vor acoperi nici cheltuielile minime 
de functionare. 

13.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
d) 1.983,4 milioane lei pentru 

Se propune modificarea art.4, lit. d) 
astfel: 
« Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 

Prin repartizarea sumelor conform 
Legii nr.273/2006 apar diferenţe 
exagerate între unităţile 
administrativ-teritoriale cu 
suprafeţe şi populaţie similare, şi 
avantajează unităţile administrativ 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-Legea privind finanţele publice 
locale, nr.273/2006 a fost 
elaborată cu consultarea 
structurilor asociative ale 
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echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

........................................ 
d) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, 
oraselor, municipiilor si judetelor  se 
repartizeaza pe unitati administrativ 
teritoriale prin hotarare a consiliul 
ui judetean, prin derogare de la 
prevederile Legii nr.273/2006-
privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare. 
 
Autori: domnii senatori UDMR 
Albert Almos, Bokor Tibor, Cseke 
Attila Zoltan, Fekete Szabo Andras 
Levente, Frunda Gyorgy, Gunthner 
Tibor, Gyerko Laszlo, Marko Bela şi 
Verestoy Attila 

teritoriale cu un nivel al impozitelor 
mici. 
 
 

autorităţilor administraţiei 
publice locale, în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului 
nr.521/2005;   
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea  bugetelor  locale au 
fost stabilite asigurându-se o 
creştere medie de 5,4%. 
Perevederile art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la 
repartizarea sumele defalcate din 
taxa pe valoare pentru 
echilibrarea bugetelor locale,  au 
în vedere: 
 - eliminarea consiliilor judeţene 
ca verigi intermediare; 

- diminuarea influenţei 
politice, deoarece directorul 
direcţiei generale a finanţelor 
publice este numit în urma unui 
concurs şi nu pe considerente 
politice. 

14.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
……………………… 
 
 

Se propune modificarea art.4, lite) 
astfel: 
 
« Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă ………….sume 
defalcate pentru bugetele locale, din 
care: 

Programul cuprin în Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 71/2007 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, propus ca 
sursă de finanţare, a fost 
dimensionat astfel încât să 
răspundă scopului pentru care a 
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e) 914,2 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 71/2007.  
 

………………… 
e) 1.500 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, care se vor 
repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive 
din spaţiul rural, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 71/2007.  
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: domnii deputaţi UDMR 
Seres Denes, Erdei Doloczki Istvan, 
Lakatos Petru 

se finalizeze în anul 2009. Există 
foarte multe utate la finele anului 
2008 care nu sunt achitate. 

fost instituit prin lege, respectiv 
de a finanţa acţiuni care apar pe 
parcursul execuţiei bugetare şi 
care nu pot fi anticipate, potrivit 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanele publice 
nr.500/2002. 
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza  în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a 
Guvernului potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007. 
Precizăm că bugetul de stat este 
supus unor presiuni şi riscuri 
determinate de evoluţiile 
economice interne şi externe, iar 
pentru păstrarea echilibrelor 
bugetare este necesară adoptarea 
unei politici de restrângere a 
cheltuielilor bugetare şi de 
menţinere a deficitului bugetar 
prognozat. 

 
15.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 17.608,2 
Art.4. – Din taxa pe valoarea
adăugată ..................................,din 

Suplimentarea  cu suma de  8,5 
milioane lei  necesară finalizării 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
……………………… 
 
 
 
e) 914,2 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 71/2007.  
 

care: 
 
 
 
 
 
e) 922,7 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze
sportive din spaţiul rural, care se
vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile  prin  hotărâre  a  
Guvernului,  potrivit  Ordonanţei  
Guvernului  nr.7/2006 privind
instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii şi a
unor baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 71/2007. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul deputat PSD Iuliu 
Nosa  

lucrărilor  promovate prin O.G. nr. 
7/2006 , în judeţul Sălaj. 
 

- Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, propus ca 
sursă de finanţare, a fost 
dimensionat astfel încât să 
răspundă scopului pentru care a 
fost instituit prin lege, respectiv 
de a finanţa acţiuni care apar pe 
parcursul execuţiei bugetare şi 
care nu pot fi anticipate, potrivit 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanele publice 
nr.500/2002. 
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza  în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a 
Guvernului potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007. 
Precizăm că bugetul de stat este 
supus unor presiuni şi riscuri 
determinate de evoluţiile 
economice interne şi externe, iar 
pentru păstrarea echilibrelor 
bugetare este necesară adoptarea 
unei politici de restrângere a 
cheltuielilor bugetare şi de 
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menţinere a deficitului bugetar 
prognozat. 
 

16.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
……………………… 
 
 
 
e) 914,2 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 71/2007.  
 

Se propune modificarea art.4, lit.e) 
astfel: 
 
« Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.608,2 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 
………………… 
e) 43.984 mii lei pentru finanţarea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive 
din spaţiul rural, care se vor repartiza 
pe judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 71/2007.  
 

 
Sursa de finanţare : Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 
Autor: domnul senator 

PSD+PC Ion Vasile 
 

Se solicită suplimentarea cu 43.984 
mii lei pentru că suma alocată este 
insuficientă,neputând fi asigurate 
fondurile necesare lucrărilor de 
alimentare ,extindere şi 
modernizare a reţelelor de apă şi 
canal necesare cetăţenilor din 
localităţile Judeţului Buzău . 
Se solicită suplimentarea cu 43.984 
mii lei . Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, potrivit 
O.G. nr. 7/2006 şi a Legii nr. 
71/2007, pentru următoarele 
obiective: 

- alimentarea cu apă şi reţea 
canalizare în comuna Balta Albă = 
2.425 mii lei; 

- alimentarea cu apă în 
comuna Costeşti = 6.500 mii lei; 

- alimentarea cu apă în 
comuna Scorţoasa = 4.195 mii lei ; 

- alimentarea cu apă în 
comuna Cilibia = 3.720 mii lei; 

- alimentarea cu apă în satul 
Soreşti şi Blăjani din comuna 
Blăjani = 3.900 mii lei; 

- alimentarea cu apă în 
comuna Zărneşti = 3.700 mii lei; 

- alimentarea cu apă în 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugatară la 
dispoziţia Guvernului, propus ca 
sursă de finanţare, a fost 
dimensionat astfel încât să 
răspundă scopului pentru care a 
fost instituit prin lege, respectiv 
de a finanţa acţiuni care apar pe 
parcursul execuţiei bugetare şi 
care nu pot fi anticipate, potrivit 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanele publice 
nr.500/2002. 
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza  în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a 
Guvernului potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007. 
Precizăm că bugetul de stat este 
supus unor presiuni şi riscuri 
determinate de evoluţiile 
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comuna Brăeşti = 7.000 mii lei; 
- extinderea reţea apă în 

comuna Chiliile = 120 mii lei ; 
- reabilitare sistem 

alimentare cu apă în comuna 
Cochirleanca = 2.700 mii lei; 

- finalizare alimentare cu 
apă în comuna Colţi = 224 mii lei; 

- alimentare cu apă şi 
canalizare în comuna Murgeşti = 
7.000 mii lei; 

- aducţiune şi reţea 
alimentare cu apă în sat Ştiubeiu 
din comuna Râmnicelu = 2.200 mii 
lei; 

- extindere reţea alimentare 
cu apă în comuna Săpoca = 300 mii 
lei. 
 

economice interne şi externe, iar 
pentru păstrarea echilibrelor 
bugetare este necesară adoptarea 
unei politici de restrângere a 
cheltuielilor bugetare şi de 
menţinere a deficitului bugetar 
prognozat. 
 

17.   Art. 41  nou  Se propune introducerea unui articol 
nou, art.41 cu următorul cuprins: 
 
«Art.41  nou – Prin derogare de la 
prevederile art.32 pct.1 şi 2 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice loacale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, suma de 22% din 
impozitul pe venit încasat la 
nivelul unităţilor administrativ 
teritoriale se virează într-un cont 
distinc pe seama consiliului 
judetean, la trezoreria reşedinţă de 

Propunem ca repartizarea pe unităţi 
administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale si a 
sumelor din cota de 22% din 
impozitul pe venit încasat la nivelul 
judeţului pentru echilibrarea 
bugetelor locale, să se repartizeze 
de către consiliile judetene prin 
hotărâre, pe criterii specifice 
aprobate de acestea, întrucât 
formulele de Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale au 
condus la adâncirea discrepanţelor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Legea privind finanţele publice 
locale, nr.273/2006 a fost 
elaborată cu consultarea 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului 
nr.521/2005;   
Perevederile art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
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judeţ, pentru echilibrarea 
bugetelor municipiilor, oraselor, 
comunelor si judeţului, şi se 
repartizează pe unităţi 
administrativ teritoriale, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, pe 
criterii aprobate de acestea. » 
 
 
 
 Autori: domnul senator UDMR 
Bokor Tibor şi domnii deputaţi 
UDMR Marton Arpad, Olosz 
Gergely, Edler Andras Gyorgy 

între localităţi. 
În perioada când aceste sume au 
fost repartizate de consiliile 
judetene nu au fost probleme 
privind asigurarea cheltuielilor de 
funcţionare pentru unităţile 
admnistrativ teritoriale din judeţe, 
asigurându-se chir şi o parte din 
cofinanţări. 
În practică s-a demonstrat ca 
repartiţia numai pe baza de formule 
nu poate asigura o repartizare 
echitabilă, determinând discrepanţe 
între unităţile admnistrativ 
teritoriale uneori de la 1 la 50.     

ulterioare, referitoare la 
repartizarea sumele defalcate din 
taxa pe valoare pentru 
echilibrarea bugetelor locale,  au 
în vedere: 
 - eliminarea consiliilor judeţene 
ca verigi intermediare; 
- diminuarea influenţei politice, 
deoarece directorul direcţiei 
generale a finanţelor publice este 
numit în urma unui concurs şi nu 
pe considerente politice. 

18.   Art. 41  nou  Se propune introducerea unui articol 
nou, art.41 cu următorul cuprins: 
 
«Art.41  nou – Prin derogare de la 
prevederile art.32 pct.1 şi 2,  din 
legea nr 273/2006, cu modifi-cările 
şi completările ulterioare, suma din 
cota de 22% din impozitul pe venit 
încasat la nivelul unităţilor 
administrativ teritoriale, se virează 
într-un cont distinct pe seama 
consiliului judeţean, la trezoreria 
reşedinţă de judeţ, pentru 
echilibrarea bugetelor  municipiilor, 
oraşelor, comunelor şi judetului , şi 
se repar-tizează pe unităţi 
administrativ teritoriale, prin hotărâre 
a consiliului judeţean, pe criterii 

Propunem ca repartizarea pe 
unitati administrativ- teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA  
pentru echilibra-rea bugetelor 
locale si a sumelor din cota de 
22% din impozitul pe venit 
incasat la nivelul judetului pentru  
echili-brarea bugetelor locale, sa 
se repartizeze  de consiliile 
judetene prin hotarare, pe 
criterii specifice aprobate de 
acestea, intrucat formulele din 
Legea 273/2006 privind finantele 
publce locale, au determinat 
adancirea discrepantelor intre 
localitati. 
In perioada  cand aceste sume au 
fost repartizare de consiliile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Legea privind finanţele publice 
locale, nr.273/2006 a fost 
elaborată cu consultarea 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului 
nr.521/2005;   
Perevederile art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la 
repartizarea sumele defalcate din 
taxa pe valoare pentru 
echilibrarea bugetelor locale,  au 
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aprobate de acestea. » 
 
 
 
 
 
 
Autori: domnul senator PSD+PC 
Gheorghe Pop 
  

judetene nu au fost probleme  
privind asigurarea cheltuielilor de 
functio-nare pentru unitatile 
administrativ teritoriale din 
judete, asigurand-se chiar  si o 
parte din cofinantari.. 
In practica s-a demonstrat ca  
repartitia numai pe baza de  
formule nu poate asigura o reapati-
zare echitabila, determi-nand mari 
discrepante intre  unitatile 
administrativ-teritoriale.   

în vedere: 
 - eliminarea consiliilor judeţene 
ca verigi intermediare; 

- diminuarea influenţei 
politice, deoarece directorul 
direcţiei generale a finanţelor 
publice este numit în urma unui 
concurs şi nu pe considerente 
politice. 

19.  Art. 41  nou Se propune introducerea unui articol 
nou, art.41 cu următorul cuprins: 
 
«Art.41  nou - Prin derogare de la 
prevederile art.32 pct.1 şi 2,  din 
legea nr 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, suma din 
cota de 22% din impozitul pe venit 
încasat la nivelul unităţilor 
administrativ teritoriale, se virează 
într-un cont distinct pe seama 
consiliului judeţean, la trezoreria 
reşedinţă de judeţ, pentru 
echilibrarea bugetelor  municipiilor, 
oraşelor, comunelor şi judetului , şi 
se repartizează pe unităţi 
administrativ -teritoriale, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, pe 
criterii aprobate de acestea. 
 
Autori: domnii senatori Trifon 

Propunem ca repartizarea pe unitati 
administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA  pentru 
echilibrarea bugetelor locale si a 
sumelor din cota de 22% din 
impozitul pe venit incasat la nivelul 
judetului pentru   
echilibrarea bugetelor locale, sa se 
repartizeze  de consiliile judetene 
prin hotarare, pe criterii specifice 
aprobate de acestea, intrucat 
formulele din legea 273/2006 
privind finantele publice locale, au 
determinat adancirea discrepantelor 
intre localitati. 

      In perioada  cand aceste sume 
au fost repartizare de consiliile 
judetene nu au fost probleme  
privind asigurarea cheltuielilor de 
functionare pentru unitatile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Legea privind finanţele publice 
locale, nr.273/2006 a fost 
elaborată cu consultarea 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului 
nr.521/2005;   
Perevederile art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la 
repartizarea sumele defalcate din 
taxa pe valoare pentru 
echilibrarea bugetelor locale,  au 
în vedere: 
 - eliminarea consiliilor judeţene 
ca verigi intermediare; 
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Belacurencu-PSD şi senator PDL 
Bara Ion-PDL  

administrativ teritoriale din judete, 
asigurand-se chiar  si o parte din 
cofinantari.. 
      In practica s-a demonstrate ca  
repartitia numai pe baza de  
formule nu poate asigura o 
reapatizazire echiltabila, 
determinand  discrepante intre  
unitatile  administrativ teritoriale   
uneori    de la 1 la 50. 

- diminuarea influenţei 
politice, deoarece directorul 
direcţiei generale a finanţelor 
publice este numit în urma unui 
concurs şi nu pe considerente 
politice. 

20.  Art. 42  nou Se propune introducerea unui articol 
nou, art.42cu următorul cuprins: 
 
«Art.Art.4² nou - In cursul 
intregului an, ordonatorii de credite 
pot efectua virări de credite 
bugetare,prin derogare de la 
prevederile legii nr.273/2006 privind 
finantele publice locale art.48.pct 1 si 
art.49 pct.7.  
 
Autori: domnii senatori Trifon 
Belacurencu-PSD şi senator PDL 
Bara Ion-PDL 

Propunem ca repartizarea pe unitati 
administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA  pentru 
echilibrarea bugetelor locale si a 
sumelor din cota de 22% din 
impozitul pe venit incasat la nivelul 
judetului pentru   
echilibrarea bugetelor locale, sa se 
repartizeze  de consiliile judetene 
prin hotarare, pe criterii specifice 
aprobate de acestea, intrucat 
formulele din legea 273/2006 
privind finantele publice locale, au 
determinat adancirea discrepantelor 
intre localitati. 

      In perioada  cand aceste sume 
au fost repartizare de consiliile 
judetene nu au fost probleme  
privind asigurarea cheltuielilor de 
functionare pentru unitatile 
administrativ teritoriale din judete, 
asigurand-se chiar  si o parte din 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Legea privind finanţele publice 
locale, nr.273/2006 a fost 
elaborată cu consultarea 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale, în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului 
nr.521/2005;   
Perevederile art. 33 alin.(3)-(7) 
din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la 
repartizarea sumele defalcate din 
taxa pe valoare pentru 
echilibrarea bugetelor locale,  au 
în vedere: 
 - eliminarea consiliilor judeţene 
ca verigi intermediare; 
- diminuarea influenţei politice, 
deoarece directorul direcţiei 
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cofinantari.. 
      In practica s-a demonstrat ca  
repartitia numai pe baza de  
formule nu poate asigura o 
reapatizazire echiltabila, 
determinand  discrepante intre  
unitatile  administrativ teritoriale   
uneori    de la 1 la 50. 

generale a finanţelor publice este 
numit în urma unui concurs şi nu 
pe considerente politice. 

21.  Art.4  Comisiile pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului –volumul C, 
pozitia 1-4 

  

22.  Art.4 lit.b) Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitia 53 

  

23.  Art.4 lit.e) Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

1-19, 55, 57-60,  63, 64, 72, 83, 
99-105, 107, 113, 116, 118-139, 153-
156, 163, 166-168, 170, 177, 184-
205, 222-235, 243, 248, 250, 251, 
255-265, 273-278, 283, 284, 296-
299, 308, 309, 328-330, 334, 337, 
340 344, 351, 353, 355, 389, 391, 
397, 398, 401, 406, 410, 423-426, 
429, 445, 446, 451,455, 458, 462, 
464,465, 474, 477, 483, 505, 507, 
512, 513, 519-521, 527-536, 570, 
574, 581, 582, 583, 588, 590-593, 
598, 615-617, 624, 630, 631, 635, 
639, 651, 655, 657, 658, 659, 671, 
673, 675, 676, 680, 681, 691-693, 
696, 697, 699-702, 706, 707, 709, 
711, 712, 715, 718, 722, 728, 744, 
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745-771, 815-820, 835-841, 884-
886, 890, 910-912, 926, 929, 937, 
941, 942, 947, 948, 949, 957, 961-
963, 966, 969-971, 975, 976, 979, 
980, 982, 986-989, 997, 998, 1000, 
1006, 1011, 1014, 1019, 1020, 1023, 
1026, 1027, 1033, 1036, 1050, 1053-
1055, 1076, 1143-1145, 1147, 1157, 
1162, 1170, 1175, 1282, 1467, 1468, 
1470-1472. 

24.  Art.5. – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate finanţării: 
a) sistemului de protecţie a 
copilului şi centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap; 
 

Se propune modificarea art.5 alin.(1) 
lit.a) astfel:  
« Art.5. – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, prevăzute 
la art.4 lit.a), sunt destinate 
finanţării: 
a) sistemului de protecţie a copilului 
şi centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap, să fie 
minime; » 
 
Autori: domnul deputat PSD Iuliu 
Nosa  
 

Se pot aloca sume mai mari, dacă 
se înregistrează economii la 
celelalte categorii de cheltuieli care 
se finantează.din aceiaşi sursă. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât Anexa 
nr.4 va prevede sume globale 
fără destinaţie pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap. 

25.  Art.5. – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate finanţării: 
......................................... 
c) cheltuielilor privind acordarea 
de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de 

Se propune modificarea art.5, alin.(1) 
pct.c) astfel: 
 
« Art.5. – – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, prevăzute 
la art.4 lit.a), sunt destinate 
finanţării: 
......................................... 
c) Cheltuieli privind acordarea de 

Nu exista anexa cu respectarea 
acestor prevederi. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Suma prevăzută pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru 
prescolari si elevi din clasele I-
IV din invatamantul de stat si 
confesional, se răgăseşte în suma  
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stat şi confesional; 
 

miere de albine ca supliment nutritiv 
pentru prescolari si elevi din clasele 
I-IV din invatamantul de stat si 
confesional. 
 
Autori: domnii senatori PSD Şerban 
Constantin Valeca şi Constantin 
Tamaga 

globală de la Anexa nr.5, privind 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi municipiului 
Bucureşti. 

26.  Art.5. – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate finanţării: 
a) sistemului de protecţie a 
copilului şi centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap; 
b) drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat cu 
program normal de 4 ore; 
c) cheltuielilor privind acordarea 
de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi confesional; 
d) cheltuielilor aferente 
învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională; 
e) instituţiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 
2002; 

Se propune modificarea art.5,  astfel: 
 
« Art.5. Sursele de finantare  a 
sistemului de protectie a copilului , 
centrelor de asistenta  sociala pentru 
persoanele cu handicap  sa asigure 
70% din necesarul fiecarei activitati; 
       Sursa de finantare  pentru  
venitul minim garantat,   si drepturile 
asistentilor personali ai persoanelor 
cu handicap  sa  aiba in vedere 
influenta ce rezulta din actele 
normative care au modificat 
cuantumul acestor drepturi ; 
        Repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata  
prevazute la alin. (3) pe comune, 
orase, municii se face de catre  
consiliul judetean , prin hotarare, 
impreuna cu directiile generale ale 
finantelor publice judetene, dupa 
consultarea   primarilor  si cu 
asistenta tehnica de specialitate a 
inspectoratului scolar sau a directiei 
de munca, solidaritate sociala si 

Prevederile H.G. 1664/2008 privind 
indexarea nivelului lunar al 
venitului minim garantat si al 
alocatiei pentru       copiii nou-
nascuti, prevazute de <LLNK 
12001   416 10 201   0 18>Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat pentru anul 2009. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
a) modul de finanţare a 
sistemului de protecţie a 
copilului nu se reglementează 
prin legile bugetare anuale, ci 
este stabilit prin Legea nr. 
272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului, art.118, iniţiată de 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale; 
- Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului, 
subordonată Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, propune şi 
fundamentează adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
asigurarea finanţării adecvate a 
serviciilor destinate protecţiei 
copilului,  şi este în măsură să 
propună  şi modificarea Legii nr. 
272/2004, în sensul stabilirii  
finanţării procentuale, 
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f) plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară; 
g) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor judeţene. 
 
.............................................. 
 (3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la 
art.4 lit.b), sunt destinate finanţării: 

a) cheltuielilor de personal, 
burselor şi obiectelor de inventar 
ale instituţiilor sau ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat; 

b) drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav; 

c) ajutorului social şi a 
ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri; 

d) serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor de sub autoritatea 
consiliilor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 

e) ajutoarelor de stat regionale 
acordate în temeiul Legii 
nr.84/1992 privind regimul zonelor 
libere, cu modificările şi 

familie, dupa caz, in functie , de 
numarul de beneficiari ai serviciilor 
respective. 
 
Autori: domnii senatori PSD Şerban 
Constantin Valeca şi Constantin 
Tamaga 

asigurându-se astfel o prevedere 
cu caracter permanent; 
b) modul de finanţare a 
sistemului de protecţie a 
persoanelor cu handicap este 
reglementat prin Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, 
republicată. 
Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap, 
subordonată Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, propune şi 
fundamentează adoptarea 
măsurilor necesare pentru 
asigurarea finanţării adecvate a 
serviciilor destinate protecţiei 
persoanelor cu handicap şi este 
în măsură să propună  şi 
modificarea Legii nr. 448/2006, 
în sensul stabilirii  finanţării 
procentuale, asigurându-se astfel 
o prevedere cu caracter 
permanent 
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completările ulterioare, pentru 
administraţiile zonelor libere aflate 
sub autoritatea consiliilor locale; 

f) cheltuielilor creşelor; 
g) cheltuielilor descentralizate 

la nivelul sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, respectiv 
pentru: sistemul de protecţie a 
copilului, centrele de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap, 
drepturile privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat cu 
program normal de 4 ore, acordarea 
de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi confesional, învăţământul 
special şi centrele de resurse şi 
asistenţă educaţională, instituţiile 
de cultură descentralizate, începând 
cu anul 2002, şi plata contribuţiilor 
pentru personalul neclerical angajat 
în unităţile de cult. 
(4) Repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
prevăzute la alin.(3) pe comune, 
oraşe, municipii, sectoare şi 
municipiul Bucureşti, după caz, se 
face prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
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publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după 
consultarea consiliului judeţean şi a 
primarilor, şi cu asistenţa tehnică de 
specialitate a inspectoratului şcolar 
sau a direcţiei de muncă şi 
incluziune socială, după caz, în 
funcţie de numărul de beneficiari ai 
serviciilor respective şi de alte 
criterii specifice. 
 

27.  Art.5. – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate finanţării: 
a) sistemului de protecţie a 
copilului şi centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap; 
b) drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat cu 
program normal de 4 ore; 
c) cheltuielilor privind acordarea 
de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi confesional; 
d) cheltuielilor aferente 
învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională; 

Se propune introducerea la art 5 
alin.(1) după lit.f) a unei noi litere, 
lit.f1) cu următorul cuprins: 
 
« Art.5. –alin.(1) lit. f1) sanatatii 
(cheltuieli de administrare si 
functionare, reparatii capitale, 
consolidare, extindere si 
modernizare, dotari cu echipamente 
medicale a unitatilor sanitare de 
interes judetean si local). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: domnii senatori PSD Şerban 

Modificarea alin. 3) art. 190 din 
Legea  nr. 95/2006 privind reforma 
in domeniul sanatatii, de catre 
punctul 10 al articolului unic din 
Legea nr. 34/2007 prin care s-a 
extins aria de finantare a acestei 
activitati din bugetul propriu al 
consiliului judetean si bugetele 
locale ale oraselor si municipiilor. 
Urmare a prevederilor mai sus 
mentionate , care au extins aria 
cheltuielilor ce se finanteaza din 
bugetul local, in anul 2008 a fost 
posibil de finantat din bugetul local  
numai  15% din necesarul acestei 
activitati, avand in vedere ca starea 
cladirilor este total  
necorespunzatoare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.162/2008 privind 
transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţe exercitate 
de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţilor administraţiei 
publice locale şi propunerii 
hotărârii Guvernului pentru 
aprobarea Normelor 
metodologice de aplicarea OUG 
nr.162/2008, se precizează 
modul de alocare a resurselor 
financiare pentru această 
acţiune, respectiv prin transferuri 
de la bugetul de stat către 
bugetele locale, din Fondul 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate, prin Ministerul 
Sănătăţii. 
Bugetele locale participă la 
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e) instituţiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 
2002; 
f) plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară; 
g) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor judeţene. 
(2) În situaţiile în care produsele 
lactate şi de panificaţie, precum şi 
mierea se contractează şi de către 
consiliile locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, consiliul 
judeţean va repartiza sume cu 
această destinaţie unităţilor 
administrativ-teritoriale respective. 
(3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la 
art.4 lit.b), sunt destinate finanţării: 

a) cheltuielilor de personal, 
burselor şi obiectelor de inventar 
ale instituţiilor sau ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat; 

b) drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav; 

c) ajutorului social şi a 
ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri; 

d) serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 

Constantin Valeca şi Constantin 
Tamaga 

finanţarea unor cheltuieli de 
administrare şi funcţionare, în 
limita creditelor bugetare 
aprobate cu această destinaţie în 
bugetele locale. 
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persoanelor de sub autoritatea 
consiliilor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 

e) ajutoarelor de stat regionale 
acordate în temeiul Legii 
nr.84/1992 privind regimul zonelor 
libere, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
administraţiile zonelor libere aflate 
sub autoritatea consiliilor locale; 

f) cheltuielilor creşelor; 
g) cheltuielilor descentralizate 

la nivelul sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, respectiv 
pentru: sistemul de protecţie a 
copilului, centrele de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap, 
drepturile privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat cu 
program normal de 4 ore, acordarea 
de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi confesional, învăţământul 
special şi centrele de resurse şi 
asistenţă educaţională, instituţiile 
de cultură descentralizate, începând 
cu anul 2002, şi plata contribuţiilor 
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pentru personalul neclerical angajat 
în unităţile de cult. 
(4) Repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
prevăzute la alin.(3) pe comune, 
oraşe, municipii, sectoare şi 
municipiul Bucureşti, după caz, se 
face prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după 
consultarea consiliului judeţean şi a 
primarilor, şi cu asistenţa tehnică de 
specialitate a inspectoratului şcolar 
sau a direcţiei de muncă şi 
incluziune socială, după caz, în 
funcţie de numărul de beneficiari ai 
serviciilor respective şi de alte 
criterii specifice. 
(5) Pentru finanţarea cheltuielilor 
prevăzute la art.4, pe lângă sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, autorităţile administraţiei 
publice locale vor aloca şi sume din 
bugetele locale ale acestora. 
(6) Numărul maxim de posturi 
finanţate pentru personalul 
neclerical din unităţile de cult este 
prevăzut în anexa nr.8.  
 

28.  Art.5. –(2), lit. h nouă   Se propune introducerea la art 5 
alin.(2) a unei noi litere, lit.h) cu 
următorul cuprins: 

Suma necesară pentru Municipiul 
Arad este de 12.877 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit art.18 din Legea 
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« Art.5. – (2), lit. h) „Poliţiei 
Comunitare” 
 
Autori: domnul senator PD-LMarian 
Ovidiu 
 

nr.371/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei  Comunitare, finanţarea 
cheltuielilor curente şi de capital 
se asigură din bugetul local şi 
din veniturile proprii obţinute 
din servicii prestate. 
În completarea finanţării se pot 
asigura fonduri din  sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, care pentru 
judeţul Arad, au fost stabilite în  
creştere cu 10,8% pentru anul 
2009. 
Precizăm că bugetul de stat este 
supus unor presiuni şi riscuri 
determinate de evoluţiile 
economice interne şi externe, iar 
pentru păstrarea echilibrelor 
bugetare este necesară adoptarea 
unei politici de restrângere a 
cheltuielilor bugetare şi de 
menţinere a deficitului bugetar 
prognozat. 
 

29.  Art.5. –(3) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.b), sunt 
destinate finanţării: 

a) cheltuielilor de personal, 
burselor şi obiectelor de inventar 
ale instituţiilor sau ale unităţilor de 

Se propune introducerea la art 5 
alin.(3) după lit.b) a unei noi litere, 
lit.b1) cu următorul cuprins: 
 
« Art.5. –(3) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, prevăzute 
la art.4 lit.b), sunt destinate 

Finantarea funcţionării acestor 
instituţii cu caracter judeţean sau 
regional se impune şi din TVA 
defalcată din bugetul central către 
bugetele locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Finanţarea cheltuielilor privind 
susţinerea sistemul de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor în 
vârstă şi a celor cu handicap se 
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învăţământ preuniversitar de stat; 
b) drepturilor asistenţilor 

personali ai persoanelor cu 
handicap grav; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) ajutorului social şi a 

ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri; 

d) serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor de sub autoritatea 
consiliilor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 

e) ajutoarelor de stat regionale 
acordate în temeiul Legii 
nr.84/1992 privind regimul zonelor 
libere, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
administraţiile zonelor libere aflate 
sub autoritatea consiliilor locale; 

finanţării: 
a) cheltuielilor de personal, 

burselor şi obiectelor de inventar ale 
instituţiilor sau ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat; 

b) drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap 
grav; 
 
b1) sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor în vârstă şi a 
celor cu handicap 
 
……………………….. » 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: domnii deputaţi UDMR 
Seres Denes, Erdei Doloczki Istvan, 
Lakatos Petru 

face prin Direcţiile generale 
judeţene de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, aflate în 
subordinea consiliilor judeţene. 
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f) cheltuielilor creşelor; 
g) cheltuielilor descentralizate 

la nivelul sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, respectiv 
pentru: sistemul de protecţie a 
copilului, centrele de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap, 
drepturile privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat cu 
program normal de 4 ore, acordarea 
de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi confesional, învăţământul 
special şi centrele de resurse şi 
asistenţă educaţională, instituţiile 
de cultură descentralizate, începând 
cu anul 2002, şi plata contribuţiilor 
pentru personalul neclerical angajat 
în unităţile de cult. 
 

30.  Art.5. –(3) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.b), sunt 
destinate finanţării: 

a) cheltuielilor de personal, 
burselor şi obiectelor de inventar 
ale instituţiilor sau ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat; 

b) drepturilor asistenţilor 

Se propune introducerea la art 5 
alin.(3) după lit.b) a unei noi litere, 
lit.b1) cu următorul cuprins: 
 
« Art.5. –(3) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, prevăzute 
la art.4 lit.b), sunt destinate 
finanţării: 
............................ 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
 
Motivaţia admiterii: 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Finanţarea cheltuielilor privind 
susţinerea sistemul de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor în 
vârstă şi a celor cu handicap se 
face prin Direcţiile generale 
judeţene de asistenţă socială şi 
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personali ai persoanelor cu 
handicap grav; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b1) sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor în vârstă şi a 
celor cu handicap 
 
……………………….. » 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor  şi  
domnii deputaţi UDMR Seres Denes, 
Erdei Doloczki Istvan, Lakatos Petru 

 
Finantarea funcţionării acestor 
instituţii cu caracter judeţean sau 
regional se impune şi din TVA 
defalcată din bugetul central către 
bugetele locale. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Aceste prevederi se regăsesc la 
acelaşi articol, litera g). 

protecţia copilului, aflate în 
subordinea consiliilor judeţene. 
 

31.  Art.5. –(4) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată prevăzute la alin.(3) pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare 
şi municipiul Bucureşti, după caz, 
se face prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după 
consultarea consiliului judeţean şi a 
primarilor, şi cu asistenţa tehnică de 
specialitate a inspectoratului şcolar 
sau a direcţiei de muncă şi 
incluziune socială, după caz, în 

Se propune modificarea art.5 alin.(4) 
astfel: 
 
« Art.5. –(4) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe unităţi 
admnistrativ teritoriale se va 
realiza prin hotărâre a consiliului 
judetean, prin derogare de la 
prevederile Legii nr.273/2006 
privind finantele publice locale, cu 
modificările si completările 
ulterioare » 

Pentru realizarea unei 
descentralizăi reale. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

Repartizarea sumele defalcate 
din taxa pe valoare pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
potrivit prevederilor art. 33 
alin.(3)-(7) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, au în 
vedere: 
 - eliminarea consiliilor judeţene 
ca verigi intermediare; 
- diminuarea influenţei politice, 
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funcţie de numărul de beneficiari ai 
serviciilor respective şi de alte 
criterii specifice. 
 

   
Autori: domnul deputat PSD Iuliu 
Nosa 

deoarece directorul direcţiei 
generale a finanţelor publice este 
numit în urma unui concurs şi nu 
pe considerente politice. 
 

32.  Art.5. –(4) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată prevăzute la alin.(3) pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare 
şi municipiul Bucureşti, după caz, 
se face prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după 
consultarea consiliului judeţean şi a 
primarilor, şi cu asistenţa tehnică de 
specialitate a inspectoratului şcolar 
sau a direcţiei de muncă şi 
incluziune socială, după caz, în 
funcţie de numărul de beneficiari ai 
serviciilor respective şi de alte 
criterii specifice. 
 

Se propune modificarea art.5 alin.(4) 
astfel: 
 
« Art.5.- (4) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată prevăzute la alin.(3) pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare şi 
municipiul Bucureşti, după caz, se 
face prin hotărâre a consiliului 
judeţean, respectiv a consiliului 
general al municipiului Bucureşti 
cu asistenţa tehnică de specialitate a 
inspectoratului şcolar sau a direcţiei 
de muncă şi incluziune socială, după 
caz, în funcţie de numărul de 
beneficiari ai serviciilor respective şi 
de alte criterii specifice » 
 
Autori: domnii deputaţi UDMR 
Lakatos Petru, Antal Istvan, Erdei-
Doloczki Istvan  
 

Modificarea propusă are la bază 
principiul descentralizării 
administraţiei publice conform 
căruia decizia se ia de către 
autorităţile elective locale în 
problematicile care privesc aceste 
comunităţi. 

Se propune admiterea 
amendamentului întucât 
autorităţile locale nu pot efectua 
cheltuieli pentru instituţii care 
sunt in competenta de organizare 
si patrimoniala a altor autorităţi. 

33.  Art.5. –(5) Pentru finanţarea 
cheltuielilor prevăzute la art.4, pe 
lângă sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, autorităţile 
administraţiei publice locale vor 
aloca şi sume din bugetele locale 

Se propune eliminarea art.5 alin.(5). 
 
 
 
Autori: domnul senator PD-LMarian 
Ovidiu 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Bugetul de stat este supus unor 
presiuni şi riscuri determinate de 
evoluţiile economice interne şi 
externe, iar pentru păstrarea 
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ale acestora. 
 

  echilibrelor bugetare este 
necesară adoptarea unei politici 
de restrângere a cheltuielilor 
bugetare şi de menţinere a 
deficitului bugetar prognozat. 
Potrivit art. 5 alin.(1) din Legea 
privind  finanţelor publice, 
nr.273/2006, veniturile proprii 
sunt formate din: impozite, taxe, 
contribuţii, alte vărsăminte, alte 
venituri şi cote din impozitul pe 
venit, în procent de 82%.din 
acesta, ceea ce justifică şi 
participarea bugetelor locale la 
finanţarea cheltuielilor prevăzute 
la art.4 din proiectul legii 
bugetare. 

34.  Art.5. –(5) Pentru finanţarea 
cheltuielilor prevăzute la art.4, pe 
lângă sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, autorităţile 
administraţiei publice locale vor 
aloca şi sume din bugetele locale 
ale acestora. 
 

Se propune la art.5 alin.(5) inlociurea 
sintagmei „vor aloca” cu „pot 
aloca” 
 
 
 
Autori: domnul senator PD-LMarian 
Ovidiu 
  

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 

Sintagma vor aloca, aşa cum 
este prevăzută în proiectul legii 
bugetare, nu lasă posibitatea de 
interpretare a necesităţii 
participării autorităţilor  
administraţiei publice locale la 
finanţarea din venituri proprii. 
 

35.  Art. 6 alineate noi Se introduce la art.6 a doua noi 
alineate, cu următorul conţinut: 

« Art. 6 - alin. (1): „în bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor se vor prevedea şi 
restanţele înregistrate aferent 

Suma este necesară pentru 
Municipiul Arad, respectiv 4.277 
mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare prevede la art.61 
alin.(2) că „...orice cheltuială 
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anului 2008 la „Subvenţii pentru 
compensarea creşterilor 
neprevizionate ale preţurilor la 
combustibilalin; 
 (2) „începând cu anul 2009, 
compensarea unitară pe 
gigacalorie se majorează 
proporţional cu creşterea preţului 
total » 

 
Autori: domnul senator PD-L  

Marian Ovidiu 
 

angajată, lichidată şi ordonanţată 
în cadrul prevederilor bugetare şi 
neplătită până la 31 decembrie 
se va plăti după caz, în contul 
bugetului pe anul următor”. 
Precizăm că, în bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, la capitolul 
„Combustibili şi energie”, 
subdiviziunea „transferuri pentru 
compensarea creşterilor 
neprevizionate ale preţurilor de 
combustibili” sunt prevăzute 
fonduri pentru aceste 
compensări.  
Totodată, menţionăm că sumele 
necesare acestor compensări 
sunt stabilite anual de autorităţile 
de reglementare competente 
potrivit metodologiilor elaborate 
de către acestea în temeiul 
Ordonanţei Guvernuluinr. 
36/2006, privind instituirea 
preţurilor locale de referinţă 
pentru energia termică furnizată 
populaţiei prin sisteme 
centralizate. 

36.  Art. 6 alineat nou Se introduce la art.6 din lege, după 
alin.(1), un nou alineat, cu următorul 
conţinut: 
 
„(1)2 – Prin derogare de la 
prevederile Legii nr.146/1997 

Modificarea vizează restabilirea 
situaţiei iniţiale a acestor taxe şi 
asigurarea resurselor financiare 
autorităţilor publice locale ţinând 
cont de faptul că aceste venituri 
rezultă din tranzacţii comerciale de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
modificările menţionate se vor 
avea în vedere la propunerea de 
modificare a Codului fiscal. 
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privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, art.26 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

« Art. 26 - alin. (1): „Sumele 
provenind din taxele judiciare de 
timbru, precum şi din impozitele 
înncasate din onorariile avocaţilor, 
notarilor publicii şi ale 
executorilor judecătoreşti 
constituie venituri la bugetele 
locale.» 

 
Autori: domnii deputaţi UDMR 
Lakatos Petru, Antal Istvan, Erdei-
Doloczki Istvan  
 

pe teritoriul administrativ al 
acestora. 

37.  Art. 6 alineat nou Se introduce la art.6 din lege, un nou 
alineat, cu următorul conţinut: 
 
« „(4) Prin derogare de la prevederile 
art.32 alin. (1) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, din impozitul 
pe venit încasat la bugetul de stat la 
nivelul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale se alocă lunar, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la finele lunii 
în care s-a încasat acest impozit, o 
cotă de 50% la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor 
pe al căror teritoriu îşi desfăşoară 

Modificarea propusă are la bază 
principiul descentralizării 
administraţiei publice conform 
căruia decizia se ia de către 
autorităţile elective locale în 
problematicile care privesc aceste 
comunităţi. 

Se propune  respingerea 
amendamentului, întrucât 
propunerea de modificare a unor 
articole din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, 
nu se poate aproba, aceasta fiind 
o lege organică şi nu se modifică 
prin legile bugetare anuale 
(potrivit avizului Consiliul 
Legislativ). 
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activitatea plătitorii de impozite, o 
cotă de 23% la bugetul local al 
judeţului şi o cotă de 22% într-un 
cont distinct, deschis pe seama 
direcţiilor generale ale finanţelor 
publice judeţene, la trezoreria 
municipiului reşedinţă de judeţ 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi al judeţului, prin hotărâre a 
consiliului judeţean.”» 
 

Autori: domnii deputaţi UDMR 
Lakatos Petru şi Erdei-Doloczki 
Istvan  
 

38.  Art. 6 alineat nou Se introduce la art.6 din lege, un nou 
alineat, cu următorul conţinut: 
 
„(1)1 – Prin derogare de la 
prevederile Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, Cap.IX 
Taxe speciale art. 282, alin. (4), va 
avea următorul cuprins: 
« alin. (4) Consiliile locale, judeţene 
sau Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, 
pot institui taxe speciale 
concesionarilor- societăţi 
comerciale, regii autonome - la 
care peste 20% din capitalul social 
este privat sau sunt în asociere în 

Modificarea propusă are la bază 
principiul descentralizării 
administraţiei publice conform 
căruia decizia se ia de către 
autorităţile elective locale în 
problematicile care privesc aceste 
comunităţi. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
modificările menţionate se vor 
avea în vedere la propunerea de 
modificare a Codului fiscal. 
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participaţiune cu statul sau 
unitatea administrativ-teritorială, 
în sectorul unităţilor (gaze naturale, 
apă, canal, energie electrică, 
telefonie şi alte activităţi 
economice), pentru existenţa pe 
domeniul public/privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale a reţelelor de 
apă, de transport şi distribuţie a 
energiei electrice şi a gazelor 
naturale, a reţelelor de telefonie, 
televiziune sau alte activităţi 
economice.” 

 
Autori: domnii deputaţi UDMR 

Lakatos Petru, Antal Istvan, Erdei-
Doloczki Istvan  
 

39.  Art.6 Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile 919, 920. 

 

  

40.  Art.19. - În bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării la 
capitolul „Învăţământ” sunt 
prevăzute, pentru unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
sume pentru: obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, achiziţii de 
imobile, reparaţii capitale, 
achiziţionarea de mijloace de 
transport  pentru transportul 
elevilor din mediul rural, edificarea 
şi construirea de campusuri şcolare, 

Se propune modificarea art.19 astfel: 
„ Art.19. - În bugetul Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării la 
capitolul „Învăţământ” sunt 
prevăzute, pentru unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
sume pentru: achiziţionarea de 
mijloace de transport  pentru 
transportul elevilor din mediul 
rural, dotarea cu mobilier şcolar, 
înfiinţarea şi modernizarea unor 
şcoli de arte şi meserii, dotarea 

Întrucat scolile se afla in 
patrimoniul unitatilor administrativ 
teritoriale, nu se justifica faptul  ca 
Ministerul Educatiei sa faca lucrari 
de investitii, consolidari, reabilitari, 
achizitii de imobile, reparatii 
capitale, edificarea si construirea de 
campusuri scolare, asigurarea 
utilitatilor de natura investitiilor. 
Propunem ca aceste sume sa fie 
alocate unitatilor administrativ 
teritoriale, deoarece derularea lor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în anul 
2009 există contracte de 
investiţii în derulare încheiate 
încă din anii precedenţi, care au 
ca sursă de finanţare bugetul 
Ministerului Educaţiei Cercetării 
şi Tineretului.. 
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dotarea cu mobilier şcolar, 
înfiinţarea şi modernizarea unor 
şcoli de arte şi meserii, asigurarea 
utilităţilor de natura investiţiilor, 
dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi 
şi material didactic, dotarea 
laboratoarelor şcolare, reforma 
educaţiei timpurii, precum şi alte 
dotări specifice învăţământului. 
 

bibliotecilor şcolare cu cărţi şi 
material didactic, dotarea 
laboratoarelor şcolare, reforma 
educaţiei timpurii, precum şi alte 
dotări specifice învăţământului.” 

 
Autori: domnii deputati UDMR 
Marton Arpad, Olosz Gergely, Edler 
Andras Gyorgy, Erdei-Doloczki 
Istvan, Lakatos Petru si domnii 
senatori UDMR Albert Almos si 
Bokor Tibor 

prin intermediul ministerului 
denota centralizare, si nu o 
descentralizare cum ar trebui sa 
decurga normal reforma in 
domeniul administratiei publice. 

41.  Art.19 Comisiile pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului –volumul C, 
pozitia 6 

  

42.  Art.19 Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitia 921. 

 

  

43.  Art.22. – În anul 2009, 
cheltuielile pentru transmiterea şi 
plata pensiilor militare şi altor 
drepturi de asigurări sociale, 
cuvenite personalului din sistemul 
naţional de apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională se stabilesc 
prin aplicarea coeficientului de 
până la 1,03% asupra sumelor 
virate. 
 

Se propune modificarea art.22 
astfel: 

 
«Art.22. – În anul 2009, 

cheltuielile pentru transmiterea şi 
plata pensiilor militare şi altor 
drepturi de asigurări sociale, cuvenite 
personalului din sistemul naţional de 
apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională se stabilesc prin aplicarea 
coeficientului de 1,03% asupra 
sumelor virate. » 

Surse de finanţare: se menţine 
aceiaşi finanţare, respectiv din 

 
Amendament admis de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor  
 
 
Pentru a asigura fondurile necesare 
pentru plata pensiilor. 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea interpretării şi 
aplicării unitare a prevederilor 
privind cheltuielile de 
transmitere şi plată a pensiilor 
militare şi altor drepturi de 
asigurări sociale. 
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bugetele din care se finanţează 
drepturile în discuţie. 

 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor  şi 
domnii deputaţi Dan Mircea Popescu 
şi Ioan Cindrea – PSD+PC 
 

44.  Art. 261  nou  Se propune introducerea dupa 
art.26 a unui articol nou art.261  cu 
următorul cuprins: 

 
Art.261 – nou (1) Ministerul 

Apărării Naţionale poate încheia 
angajamente legale peste limita 
creditelor bugetare aprobate prin 
buget. 

(2) Cheltuielile legate de 
participarea fortelor armate 
române la operaţiunile în 
străinătate sub egida ONU, OSCE, 
NATO , Uniunii Europene sau în 
cadrul unor coaliţii multunaţionale 
vor fi suportate din alte fonduri 
guvernamentale care pot finanta 
acest tip de acţiuni. 

(3) Creditele de angajament care 
se încheie pe acest an nu pot depăşi 
2,38% din produsul intern brut. 

Amendament respins de 
Comisiile pentru apărare, ordine 
publică si siguranţa naţională din 
Senat şi Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţa 
naţională din Camera 
Deputaţilor  
 
Motivaţia admiterii: 
 
Necesitatea respectării 
angajamentelor internaţionale ale 
României în domeniul apărării şi 
securităţii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Din negocierile cu Ministerului 
Apărării Naţionale cu Ministerul 
Finanţelor Publice a rezultat faptul 
că pentru proiecte concrete 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
conform proiectului de buget 
pentru anul 2009 al Ministerului 
Apărării Naţionale creditele de 
angajament sunt asigurate la 
nivelul cerinţelor estimate ale 
acestei instituţii. 
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Autori: Comisiile pentru apărare, 
ordine publică si siguranţa naţională 
din Senat şi Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţa naţională 
din Camera Deputaţilor  si domnul 
senator PNL Teodor Meleşcanu 

 
 
 
 

Guvernul poate aloca acestui 
minister credite de angajament până 
la limita de 100 milioane euro, fără 
a depaşi deficitul bugetar.  

45.  Art.26, alin.(2) nou  Art.26. (2) Se mandeateaza 
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii pentru ca, in numele 
statului, in calitate de actionar unic al 
Companiei Nationale de Cai Ferate 
„CFR” SA, sa faca demersurile 
pentru majorarea capitalului social al 
acesteia. 

  
  
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor., şi domnul deputat 
UDMR Olosz Gergely. 

 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
. 
 
Motivaţia admiterii: 
CN CFR inregistreaza datorii 
istorice de peste 1,2 miliarde RON 
care nu pot fi acoperite dein 
venituri proprii.Articolul nou 
introdus constuie baza legala care 
ar permite salvarea de la faliment a 
companiei. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal pentru 

majorarea capitalului social 
al Companiei Nationale de 
Cai Ferate „CFR” SA de la 
bugetul de stat aşa  

- Cheltuielile bugetare pot fi 
înscrise în bugetul de stat 
numai dacă există bază 
legală. 

- Nu se precizează sursa de 
finanţare 

- Nu se precizează sursa 
soclicitată. 
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sustenabilitatea acestuia. 
 

46.  Art.26, nou    
47.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 

2007-2009 – SINTEZĂ-  
Se propune alocarea sumei de 
774.000 lei de la capitolul 6701 
„ Cultură, recreere şi religie”,  
subcapitolul 05 „Servicii recreative 
şi sport” pentru Parc „Mihai 
Eminescu” Galaţi. 
 
  Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: doamna deputat PSD+PC 
Roşca Lucreţia şi domnii deputaţi 
PSD+PC Păslaru Florin şi Ciucă 
Liviu Bogdan 

Lucrări de reamenajare peisagistică. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Parcul  
„Mihai Eminescu” Galaţi  este 
un obiectiv de interes local, 
pentru care nu se justifică 
finantarea  de la bugetul de stat. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009, este limitat limitat şi 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

48.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ-  

Se propune alocarea sumei de 
10.000.000 lei de la capitolul 6701 
„ Cultură, recreere şi religie”,  
subcapitolul 05 „Servicii recreative 
şi sport”, paragraful 01 „Sport” 
pentru „Sala Sporturilor”  Galaţi. 
 
  Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: doamna deputat PSD+PC 

Executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare şi 
modernizare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Sala 
Sporturilor din Galati  este un 
obiectiv de interes local, pentru 
care nu se justifică finantarea  de 
la bugetul de stat. Totodată, în 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului,, 
prevăzute în proiectul bugetului 
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Roşca Lucreţia şi domnii deputaţi 
PSD+PC Păslaru Florin şi Ciucă 
Liviu Bogdan 

de stat pe anul 2009, sunt 
limitate şi se vor utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

49.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

Se propune  suplimentarea 
capitolului 5301 „Cercetare 
fundamentală şi cercetare 
dezvoltare”, titlul 01 „Cheltuieli 
curente” cu suma de 300.000 mii lei, 
respectiv de la 1.396.427 mii lei la 
1.696.427 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: domnul senator Dan 
Voiculescu – PSD+PC 
 

Prin acest amendament susţinem 
suplimentarea fondurilor pentru 
cheltuieli curente pentru Cercetare 
şi Dezvoltare, în condiţiile în care 
în forma actuală a bugetului pe anul 
2009 aceste fonduri au fost reduse 
cu peste 550.000 mii lei în raport cu 
anul 2008, (-28,32%). 
Suplimentarea propusă este strict 
necesară pentru a asigura 
continuarea activităţilor esenţiale 
de cercetare-dezvoltare care pot 
constitui unul dintre factorii 
strategici de relansare a economiei 
naşionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
nu se justifică, sumele prevăzute 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 asigurând realizarea 
continuării programelor de 
cercetare aflate în derulare. 
Astfel, dacă se ţine seama de 
faptul că la sfârşitul anului 2008 
s-a finalizat Programul Cercetare 
de Excelenţă, pentru care au fost 
prevăzute sume de 750,5 
milioane lei în anul anterior,  se 
constată că pentru finanţarea 
acţiunii de cercetare s-au alocat 
în anul 2009 sume mai mari cu 
13,6% faţă de plăţile efectuate în 
anul 2008. Totodată, prin 
amendament nu se specifică 
sursa de finanţare, ca atare 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

50.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

La Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe 
anii 2007-2009 – SINTEZĂ- se 

 Prin finantarea activitatilor de 
suport tehnic si stiintific al 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu se 
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propun următoarele redistribuiri: 
 
La Capitolul  8601/ subcapitol 03 

-Suma de 31 652 mii lei, propusa 
pentru 2009, se suplimenteaza cu 13 
840 mii lei rezultand 45 492 mii lei. 
Din aceasta suma se aloca 
programului 577 „Program 
strategic de asigurare a suportului 
tehnic national pentru energetica 
nucleara”un cuantum de 41 192 
mii lei  în loc de 22 352 mii lei. 
Pentru Programul 640 „Planul 
sectorial în domeniul cercetarii 
dezvoltarii din industrie „se aloca 
suma de  4 300 mii lei in loc de 9 
300 mii lei.  

La Capitolul  8601/ Titlu 55 

Suma de 46 862 mii lei, propusa 
pentru 2009, se diminueaza cu  

6 000 mii lei, rezultand 40 862 mii 
lei .  

La Capitolul  5101/ Titlu 01  

Suma de 10 369 492mii lei, propusa 
pentru 2009, se diminueaza cu 7 840 
mii lei, rezultand 10 361 652 mii lei.  

Sursa de finantare: Pin diminuarea  

energeticii nucleare se asigura:  

-Realizarea lucrarilor de cercetare 
si indeplinirea politicilor pentru 
cresterea independentei energetice 
inclusiv prin energetica nucleara.   

-Continuarea Proiectului de 
modernizare a Reactorului TRIGA 
Pitesti in anul 2009 cuprins in 
activitatile de Cooperare Tehnica 
ale Agentiei Internationale pentru 
Energie Atomica Viena in baza 
Contractului Tripartit AIEA – 
Departamentul Energiei al Statelor 
Unite ale Americii si Romania. 

-Continuarea proiectelor de 
cercetare din domeniul nuclear 
angajate cu institute similare din 
Europa.  

Neasigurarea fondurilor necesare 
va conduce la nerealizarea 
proiectelor de cercetare europene, 
cu consecinte negative asupra 
participarii Romaniei in Aria de 
Cercetare Europeana si cu 
limitarea accesului la fondurile de 
cercetare alocate de Comunitatea 
Europeana. Neasigurarea 
fondurilor solicitate determina 
incalcarea  obligatiilor asumate de 
Romania prin Legi, Tratate si 

mentioneaza bugetele caror  
ordonatori principali de credite 
se diminueaza cu sumele 
propuse pentru a  finanta 
suplimentar programul 577 
„Program strategic de asigurare 
a suportului tehnic national 
pentru energetica nucleara” si 
programul 640 „Planul sectorial 
în domeniul cercetarii- 
dezvoltarii din industrie ” 
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nesemnificativa a Capitolului  8601/ 
Titlul55 si Capitolului 5101/ Titlul01 
care pentru 2009 au fost prevazute 
cu cresteri precum si prin reasezarea 
sumelor in cadrul Capitolului  8601 
subcapitolul 03. 
 
Autori: domnul senator Şerban 
Constantin Valeca - PSD 
 

Conventii in domeniul 
neproliferarii nucleare, securitatii 
nucleare si utilizarii aplicatiilor 
nucleare pentru sanatate si energie.

Suma de 41 192 mii lei  propusa 
pentru 2009 la Programul 577  

 „Program strategic de asigurare a 
suportului tehnic national pentru 
energetica nucleara” s-a constituit 
prin indexarea sumei de 39 417 
mii lei  acordata in anul 2008, cu 
rata inflatiei de 4, 5 %.  

51.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

La Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe 
anii 2007-2009 – SINTEZĂ- la  
Capitolul  8601/ subcapitol 03 se 
propune suplimenraea cu suma de 
13.840 mii lei  pentru: 

„Programul strategic de asigurare a 
suportului tehnic naţional pentru 
energetica nucleară” şi Programul 
640 Planul Sectorial în domeniul 
cercetării dezvoltării în industrie 
rezultând suma de 45.492 mii lei 
defalcată astfel: pentru Programul 
strategic de asigurare a suportului 
tehnici naţional pentru energetica 
nucleară suma de 41.192 mii lei şi 
pentru Programul 640 Planul 
Sectorial în domeniul cercetării 
dezvoltării în industrie suma de 

Amedament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 

Motivaţia admiterii: 

Finanţarea şi finalizarea 
programelor de cercetare cu 
implicaţii importante pentru 
economia naţională a căror 
nefinalizare atrage răspunderea 
României pentru încălcarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu se 
mentioneaza bugetele caror  
Ordonatori principali de credite 
se diminueaza cu sumele 
propuse pentru a  finanta 
suplimentar programul 577 
„Program strategic de asigurare 
a suportului tehnic national 
pentru energetica nucleara” si 
programul 640 „Planul sectorial 
în domeniul cercetarii- 
dezvoltarii din industrie ” 
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9.300 mii lei 
 

Sursa de finanţare: diminuarea 
capitolului 8601/titlul 55 cu suma de 
6000 mii lei şi a cap. 5101 titlul 01 
cu 7.840 mii lei. 
 

Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor, 
domnul senator PNL Dan Radu 
Ruşanu şi domnii deputati PNL  
Radu Bogdan Ţimpău şi Ioan Timiş. 
 

obligaţiilor prevăzute în legi, 
tratate, convenţii. 
 

Motivaţia respingerii: 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

 

52.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

La Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe 
anii 2007-2009 – SINTEZĂ- se 
propun următoarele redistribuiri: 
 

-La Capitolul  5301 

Suma de 1.413.146 mii lei, propusă 
pentru anul 2009, se suplimentează 
cu 118.828 mii lei rezultând 1.531. 
974 mii lei. 

 Activitatea de cercetare a fost 
subfinantata in ultimii ani ceea ce a 
condus la scaderea potentialului 
stiintific al tarii. Prin suplimentarea 
fondurilor alocate cercetarii se 
asigura realizarea lucrarilor 
prevazute in programele nationale 
si europene si se indeplinesc 
urmatoarele prevederi din  
ORDONANŢA GUVERNULUI  
Nr. 57 din 16 august 2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
nu se justifică, sumele prevăzute 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 asigurând realizarea 
continuării programelor de 
cercetare aflate în derulare. 
Astfel, dacă se ţine seama de 
faptul că la sfârşitul anului 2008 
s-a finalizat Programul Cercetare 
de Excelenţă, pentru care au fost 
prevăzute sume de 750,5 
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La Capitolul  8701 

Suma de 396 096 mii lei, propusă 
pentru 2009, se diminuează cu 118. 
828 mii lei, rezultând 277. 268 mii 
lei .  

Sursa de finanţare: Se constituie prin 
diminuarea  Capitolului 8701 „Alte 
actiuni economice” si anume 
„Programul de dezvoltare a 
produselor turistice”, acordand 
prioritate finantarii cercetarii 
stiintifice  fundamentale  prin  
suplimentarea Capitolului 8701.  
 

 
 
Autori: domnul senator Şerban 
Constantin Valeca - PSD 
 

tehnologică, aprobată prin  Legea 
nr. 324/2003:   
“Art.3 (1) În România activitatea de 
cercetare-dezvoltare constituie 
prioritate naţională şi are un rol 
determinant în strategia de 
dezvoltare economică durabilă. 

Art.49 (1) Fondurile alocate anual 
în bugetul de stat la capitolul 
"Cercetare ştiinţifică" reprezintă o 
prioritate a cheltuielilor bugetare. 
    (3) Din fonduri publice se alocă 
sume pentru acţiuni finanţate pe 
bază de programe, precum şi 
pentru celelalte cheltuieli, stabilite 
în condiţiile legii, asigurându-se 
anual o creştere a alocaţiilor 
bugetare, astfel încât în anul 2010 
să se atingă nivelul de 1% din 
produsul intern brut.” 
Neasigurarea unei  finantari 
adecvate a activitatii de cercetare 
contravine obiectivelor europene 
privind cresterea accelerata a 
fondurilor alocate acestui domeniu 
conform cu scopurile stabilite de 
Comisia Europeana la Barcelona, 
care implementeaza Strategia 
Lisabona, in vreme de criza 
cheltuielile de cercetare se 
amplifica pentru a reduce perioada 
de tranzitie.  

milioane lei în anul anterior,  se 
constată că pentru finanţarea 
acţiunii de cercetare s-au alocat 
în anul 2009 sume mai mari cu 
13,6% faţă de plăţile efectuate în 
anul 2008. 
De asemenea: 
-nu se specifică ordonatorul 
principal de credite în bugetul 
cărora se propune suplimentarea. 
-Din suma de 312.573 mii lei 
propusă pentru  Programul de 
dezvoltare a produselor turistice 
302.573 mii lei reprezintă 
proiecte de investitii în turism 
ale autorităţilor publice locale, 
acţiune nouă începută în luna 
decembrie a anului 2008, în baza 
art.39(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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53.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

Se propune introducerea unui articol 
nou: 
Proiectare-restilizare drum DC82 
inclusiv pod cu 4 benzi, oras 
Mioveni jud.Arges 
Valoare proiect: 280 mii lei 
 
Sursa de finantare: 
 
Autori: domnul senator Şerban 
Constantin Valeca - PSD 
 

Odata cu dezvoltarea productiei la 
Dacia-Renault, calea de acces de pe 
DC 82 care este in prezent pe 2 
benzi de circulatie a devenit 
insuficienta si ca urmare trebuie 
dublata, inclusiv podul aferent. 
Estimarea Primariei Mioveni si a 
administratiei Dacia-Renault este 
de cca 1000 de masini de tip TIR/zi 
inclusiv traficul de calatori, sa. 

Proiectul se va derula prin Consiliul 
local, respectiv Primaria Mioveni. 

 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât : 

Nu se precizează sursa de 
finanţare. 

Nu se precizează din bugetul 
cărui ordonator princial de 
credite se finaţează lucrarea. 

 

54.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei la Capitolul 6701, 
Subcapitolul 03, Paragraf 12 pentru 
Biserica Sfântul Dumitru din Bârlad, 
judeţul Vaslui. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PSD Adrian Solomon 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Biserica din sec. al XIX- lea este 
monument istoric de categoria B, 
aflat în Lista monumentelor istorice 
şi are nevoie urgentă de refacerea 
picturii murale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
- Nu se precizează din bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să se aloce suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
lucrării repective. 

55.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

Se propune alocarea sumei de 180 
mii lei la Capitolul 6701, 
Subcapitolul 03, Paragraf 12 pentru 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
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Biserica Sfinţii Voievozi din Perieni, 
judeţul Vaslui. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PSD Adrian Solomon 

şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Biserica din sec. al XIX- lea se află 
în stare de degradare parţială şi 
necesită executarea de lucrări de 
restaurare. 
 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
-Nu se precizează din bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să se aloce suma 
de 180 mii lei pentru finanţarea 
lăcaşului de cult. 

56.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei la Capitolul 6701, 
Subcapitolul 03, Paragraf 12 pentru 
Mănăstirea Grăjdeni, judeţul Vaslui. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PSD Adrian Solomon 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Mănăstirea datează din sec. al 
XVII-lea şi necesită executarea de 
lucrări de consolidare, restaurare şi 
modernizare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
-Nu se precizează din bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să se aloce suma 
de 600 mii lei pentru finanţarea 
lăcaşului de cult.  

57.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

Se propune alocarea sumei de 28.700 
mii lei la Capitolul 6701, 
Subcapitolul 03, Paragraf 03 sau 12 
pentru imobil situat în Galaţi, str. 
Domnească nr.67 – Casa Balş, 
mijlocul sec. XIX 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PSD+PC Pâslari Florin 

 
Motivaţia admiterii: 
Achiziţionarea imobilului şi 
executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare, 
modernizare şi amenajare muzeu.  
 

utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
-Nu se precizează din bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să se aloce suma 
pentru achiziţionarea imobilului 
şi efectuarea lucrărilor de 
investiţii. 

58.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

Se propune alocarea sumei de 
190.000 lei la Capitolul 6701, 
Subcapitolul 50 pentru „Festivalul 
Scrumbiei” Galaţi. 

 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi  
deputaţi PSD+PC Pâslari Florin, 
Ciuca Liviu Bogdan şi Roşca 
Lucreţia 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Continuarea Tradiţiei 
Festivalului Scrumbiei care se 
organizează in fiecare an de 
Sărbătoarea Floriilor, cu o 
săptămână înainte de Sfintele Paste. 
Anul acesta, Festivalul Scrumbiei 
se va afla la cea de a VIII-a ediţie a 
sa. Aceasta manifestare este unica 
de acest gen nu numai in România 
ci si in  Europa.  Este o manifestare 
populara ce se desfăşoară de-a 
lungul întregii zile pe Faleza 
Superioara si Inferioara a Dunării, 
având un număr foarte mare de 
participanţi. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-nu se precizează sursa de 
finanţare. 
-nu se precizează din bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să se aloce suma 
pentru finanţarea Festivalului 
respectiv. 
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Succesul de la primele ediţii ale 
festivalului indica faptul ca scopul 
propus de organizatori, acela ca 
acest festival sa devina o tradiţie 
care sa atragă intr-un circuit turistic 
statele riverane ale Dunării, este pe 
cale de a fi atins prin vizitele 
anunţate a unor ambasadori din 
aceste state. Festivalul Scrumbiei 
este promovat si susţinut de 
întreaga presa locala. Festivalul 
este totodată unica manifestare din 
zona Moldovei ceruta cu insistenta 
de mediile de informare centrale 
deoarece se constituie in subiect 
pentru acestea. 
Împletind tradiţia ortodoxa cu  
manifestările populare, Festivalul 
debutează după Sfânta Liturghie 
ţinuta in toate bisericile oraşului, cu 
un mesaj adresat de episcopul 
Dunării de Jos, la Biserica Sfânta 
Maica Precista care alături de alţi 
preoţi si autorităţile locale, va servi 
in mod gratuit o farfurie din 
tradiţionala ciorba pescăreasca 
participanţilor la festival. Este cea 
mai mare acţiune caritabila 
susţinuta de Episcopia Dunării de 
Jos in colaborare cu autorităţile 
locale. 
A doua parte a festivalului se va 
desfăşura pe Faleza Superioara a 
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Dunării fiind concentrat in zona 
Restaurantului "Pescarul". Aici va 
fi prezenta cea mai reprezentativa 
expoziţie culinara cu produse 
pescăreşti din România. De 
asemeni, se vor desfăşura: o 
expoziţie naţionala de caricatura si 
expoziţii florale. Festivalul 
Scrumbiei se va încheia cu un 
spectacol in aer liber care va 
include toate genurile muzicale 
rock, dance, etno, latino, etc., a 
cărui locaţie va fi esplanada 
Restaurantului Pescarul.  

59.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

Se propune alocarea sumei de 
1.700.000 lei la Capitolul 6701, 
Subcapitolul 50, Paragraful 03 sau 
12 pentru imobil situat in Galaţi, str. 
Alexandru Ioan Cuza - Casa Mantu  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi  
deputaţi PSD+PC Pâslari Florin, 
Ciuca Liviu Bogdan şi Roşca 
Lucreţia 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Achiziţionarea imobilului si 
executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare, 
modernizare si amenajare muzeu 
"Nicolae Mantu". 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
-Nu se precizează din bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să se aloce suma 
pentru achiziţionarea imobilului 
şi efectuarea lucrărilor de 
investiţii. 

60.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

Se propune alocarea sumei de 
12.000.000 lei la Capitolul 6701, 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Subcapitolul 50, Paragraful 12 pentru 
imobil situat in Galaţi, str. 
Domneasca nr. 38, - Sediu Primăria 
Municipiului Galaţi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi  
deputaţi PSD+PC Pâslari Florin, 
Ciuca Liviu Bogdan şi Roşca 
Lucreţia 

de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Achiziţionarea imobilului si 
executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare, 
modernizare si amenajare. 

- nu se precizează din bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să se finanţeze 
achiziţia imobilului şi executarea 
lucrărilor de consolidare. 
Totodată, de la bugetul de stat, 
de la capitolul 67.01-la care se 
face referire în amendament, nu 
se finanţează lucrări de achiziţie 
şi consolidări de sedii primării.. 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar . 

61.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

Se propune alocarea la Capitolul 
6701, Subcapitolul 03, Paragraful 12 
pentru: 
1.imobil situat in Galaţi, Biserica 
"Adormirea Maicii Domnului" – 
Mavramol suma de 100.000 lei 
2. imobil situat in Galaţi, Biserica cu 
turn fortificat "Adormirea Maicii 
Domnului" Precista suma de 90.000 
lei 
3. imobil situat in Galaţi, Biserica 
"Sfântul Spiridon" sumei de 80.000 
lei 
4. imobil situat in Galaţi, Biserica 
"Sfanţilor Arhangheli Mihail si 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Biserica - monument istoric, aflat 
stare de degradare parţiala. 
Executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare, 
modernizare 

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât: 
-nu se precizează din bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să se finanţeze 
lucrările aferente lăcaşelor de 
cult amintite în amendament . 
 - Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar . 
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Gavril" suma de 110.000 lei 
5. imobil situat in Galaţi, Catedrala 
Ortodoxa "Sfântul Ierarh Nicolae" 
suma de 120.000 lei 
6. imobil situat in Galaţi, Biserica 
"Trei Ierarhi" suma de 100.000 lei 
7. imobil situat in Galaţi, Biserica 
"Buna Vestire" suma de 100.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi  
deputaţi PSD+PC Pâslari Florin, 
Ciuca Liviu Bogdan şi Roşca 
Lucreţia 

 

62.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

OG.7/2006 
 
Se propune alocarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Calarasi, pentru 
obiectivul Amenajare Baza Sportiva, 
comuna Ciocanesti, cu suma de 500 
mii lei. 
 
Autor: domnul deputat PNL Dan 
Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 

Inexistenţa unor baze sportive în 
localităţile respective;-pentru 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
totală prevăzută în proiect, se va 
repartiza  în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
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nr.71/2007. 
 

63.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

OG.7/2006 
 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Baza sportiva”, 
jud. Calarasi, loc. Lehliu-Gara, sat 
Razvani, cu suma de 73,5 mii lei . 
 
Autor: domnul deputat PNL Dan 
Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 
 

Inexistenţa unor baze sportive în 
localităţile respective;-pentru 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
totală prevăzută în proiect, se va 
repartiza  în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007. 
 

64.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

OG.7/2006 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Construire sala de 
sport Razvani”, jud. Calarasi, loc. 
Lehliu-Gara, suma de 110 mii lei. 

Autor: domnul deputat PNL Dan 
Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 

Inexistenţa unor baze sportive în 
localităţile respective;-pentru 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
totală prevăzută în proiect, se va 
repartiza  în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007. 
 

65.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii OG7./2006 Inexistenţa unor baze sportive în Se propune respingerea 
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2007-2009 – SINTEZĂ- Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Amenajare baza 
sportiva”, jud. Calarasi, com. 
Alexandru Odobescu, sat Galatui, cu 
suma de 993, 85 mii lei. 
 
Autor: domnul deputat PNL Dan 
Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 

localităţile respective;-pentru 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

amendamentului întrucât suma 
totală prevăzută în proiect, se va 
repartiza  în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007. 
 

66.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 

OG.7/2006 
Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul „ Modernizare 
Baza sportiva”, jud. Calarasi, com. 
Independenta, cu suma de 65,08 mii 
lei . 
 
 
Autor: domnul deputat PNL Dan 
Stefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera 
Deputatilor 

Inexistenţa unor baze sportive în 
localităţile respective;-pentru 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât suma 
totală prevăzută în proiect, se va 
repartiza  în cursul anului, pe 
judeţe şi proiecte eligibile prin 
hotărâre a Guvernului potrivit 
prevederilor art.8 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007. 
 

67.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 
Anexa 1 / Cultură, recreere şi 
religie / 6701 

- Construcţie  biserica  Ortodoxa cu  
Hramul    Parohia    Sfântul 
Gheorghe, Reghin  

Investiţie    nefinalizată,    suma 
necesară pentru finalizare este de 
2.000.000 lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează din bugetul 
cărui ordonator principal de 
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- Amenajarea      structurala      la 
Catedrala    "Adormirea    Maicii 
Domnului" Reghin 
- Construcţie  Biserica  închinată 
Marilor     Martiri     Brâncoveni, 
Ştefan cel Mare şi Sfânt şi a tuturor 
martirilor transilvăneni  

- Teren sportiv cu gazon artificial şi 
instalaţie nocturnă  

 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD Vasile Gliga 
 

Investiţie    nefinalizată,    suma 
necesară     pentru     finalizare 
125.000 lei 

Investiţie    nefinalizată,    suma 
necesară     în     2009     pentru 
continuarea  lucrărilor este de 
199.236 lei 

Investiţie    nefinalizată,    suma 
necesară     pentru     finalizare 
30.000 lei 

 

credite ar urma să se finanţeze 
lucrările aferente lăcaşelor de 
cult amintite în amendament .  
-nu este precizată sursa de 
finanţare. 

 

68.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 
Anexa 1 / Cultură, recreere şi 
religie / 6701 

 - Lucrări     construcţie     biserica 
ortodoxa „înălţarea Domnului", Baia 
Mare, Str. Victor Babeş, Nr. 15/A  

- Lucrări     construcţie     biserica 
ortodoxa   „Sfântul   llie",   Baia 
Mare, Str. Motorului, Nr. 17 

- Lucrări     construcţie     biserica 
greco-catolică „Sfinţii  Petru  şi 
Pavel", Cicârlău, Nr. 21 

- Reparaţii    exterioare    biserica 
greco-catolică  „Sfânta  Măria", Baia 
Mare, Bd. Unirii, Nr. 11/A 

Investiţie    nefinalizată,    suma 
necesară   pentru   continuarea 
lucrărilor este de 100.000 lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează din bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să se finanţeze 
lucrările aferente lăcaşelor de 
cult amintite în amendament .  
-nu este precizată sursa de 
finanţare. 
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- Reparaţii    interioare    biserica 
greco-catolică „Sfânta Cruce", Baia 
Mare, Bd. Independentei, Nr. 12 

Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD  Gheorghe 
Zoicaş 
 

69.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 
Anexa 1 / Cultură, recreere şi 
religie / 6701 
Suma se repartizează în baza unui 
act normativ din Anexa 1 / capitol 
6701 / subcapitol 03 / paragraf 12 

-  Alocarea sumei de 30.000 RON 
Biserica Ortodoxă situată în satul 
Vârfurile, comuna Vârfurile, jud. 
Arad  
- Alocarea sumei de 50.000 RON 
Biserica Ortodoxă situată în satul 
Buteni, jud. Arad  
- Alocarea sumei de 15.000 RON 
Biserica Ortodoxă situată în satul 
Buhani, comuna Dezna, jud. Arad 
 
- Alocarea sumei de 20.000 RON 
Biserica Ortodoxă situată în satul 
Selişte, comuna Carand, jud. Arad 
- Alocarea sumei de 20.000 RON 
Biserica situată în satul Groşeni, 
comuna Archiş, jud. Arad  
- Alocarea sumei de 20.000 RON 
Biserica situată în satul Archiş, 
comuna Archiş, jud. Arad  

Biserica - aflată stare de degradare 
parţială. Executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare, 
modernizare.  

Biserica - aflată stare de degradare 
parţială. Executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare, 
modernizare. 

 

Biserica - aflată stare de degradare 
parţială. Executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare, 
modernizare. 

 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează din bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să se finanţeze 
lucrările aferente lăcaşelor de 
cult amintite în amendament .  
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar . 
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- Alocarea sumei de 40.000 RON 
Biserica Penticostală Barsa, situată 
în satul Barsa, jud 
- Alocarea sumei de 30.000 RON 
Biserica Penticostală Aldeşti, situată 
în satul Aldeşti, comuna Barsa, jud. 
Arad  
- Alocarea sumei de 20.000 RON 
Biserica Adventistă Maderat. situată 
în oraşul Pâncota, jud. Arad  
- Alocarea sumei de 40.000 RON 
Biserica Penticostală Harmagiu, 
situată în comuna Harmagiu, jud. 
Arad  

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD+PC Luca 
Ciprian Florin 
 

Biserica - aflată stare de degradare 
parţială. Executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare, 
modernizare. 

70.  Anexa nr.1 – Bugetul de stat pe anii 
2007-2009 – SINTEZĂ- 
Anexa 1 / Cultură, recreere şi 
religie / 6701/subcapitolul 50 

Alocarea sumei de 150.000 RON 
Bucureşti, Festivalul de Muzica Folk 
"Om Bun" - ediţia a XIX-a 

 

Este cel mai important festival al 
genului folk din România, cu 
notorietate naţionala, in acelaşi 
timp fiind si un concurs de creaţie 
si interpretare. Ediţia a XIX-a se va 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar. Nu se precizează din 
bugetul cărui ordonator principal 
de credite ar urma să se aloce 
sumele pentru organizarea 
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Alocarea sumei de 200.000 RON 
Bucureşti, "Festivalul Naţional al 
Cântecului Social Politic  

 

 

 

 

Alocarea sumei de 200.000 RON 
Ploieşti, "Festivalul Naţional 
Concurs de Poezie "Nichita 
Stănescu" 

 

 

Alocarea sumei de 200.000 RON 
Ploieşti, "Festivalul National de 
Creaţie, Muzica si Poezie "Floare 
Albastra" -Ipotesli  

 
 
 
Alocarea sumei de l.000.000 Cămin 
Cultural -comuna Cuci, Judeţul 
Mureş 

desfăşura anul acesta pe parcursul a 
3 zile la Teatrul "Ion Creanga" 
Bucureşti in luna decembrie, fiind 
organizat de Fundaţia Culturala 
"Om Bun". 

Acest festival se doreşte a fi locul 
de exprimare artistică a protestului, 
a atitudinii şi a aşteptărilor 
cetăţenilor României de azi. Artişti 
d in  diferite genuri (rock, folk, hip-
hop, etc.) se vor întrece in a lansa 
pe piaţa muzicala autohtona cântece 
de factură social-politică. 
 
Festival de creaţie in domeniul 
l i r i c i i  romaneşti încununat cu 
acordarea unor premii naţionale 
dintre care, cel mai important, va 
purta numele inegalabilului Nichita 
Stănescu. 

Festivalul este de fapt o tabără de 
creaţie, de muzică şi poezie în 
mirificul ambiental al Ipoteştiului 
eminescian. Desfăşurat pe parcursul 
a 7 zile, festivalul se va finaliza 
cu un concurs naţional susţinut de 
creatorii part icipan ţ i  

Finalizare construcţie 

 

evenimentelor amintite în 
amendament şi pentru realizarea 
lucrărilor la obiectivele 
menţionate şi nici sursa de 
finanţare. 
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Alocarea sumei de 1.200.000 RON 
Cămin Cultural - comuna Taoreni, 
Judeţul Mureş 

Alocarea Sumei de 300.000 lei 
pentru Biserica "înălţarea Sf. Cruci" 
Parohia Tarnaveni 5 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD+PC Victor 
Socaciu  
 

 
Reparaţii capitale - distrus de 
furtuna in proporţie de 
80% 

Execuţie pictură interioară şi 
amenajări exterioare 

71.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune diminuarea sumei pentru 
anul 2009 la Capitolul 6601, 
Subcapitolul 01  „Administratia 
centrala”, de la 21.200 mii lei la 
16.960 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: formele de 
finanţare propuse în Bugetul de Stat 
pe 2009, respectiv veniturile propuse 
pentru administraţia centrală vor 
creşte în acest sens. 
 
Autor: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Scădere cu 20% a sumei propuse 
pentru 2009 având în vedere şi 
descentralizarea propusă în 
Programul de Guvernare , precum 
şi măsurile anticriză ale Guvernului 
Boc. 
 
Motivaţia respingerii: 

Se propune respingerea întrucât 
nu se specifică ordonatorii 
principali de credite în bugetul 
cărora se propun modificarile, 
iar sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
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sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator PNL – 
Minerva Boitan 

Nu este precizată cu claritate sursa 
de finanţare 

72.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009 la Capitolul 6601, 
Subcapitolul 02  „Servicii publice 
descentralizate”, de la 170.000 mii 
lei la 187.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: formele de 
finanţare propuse în Bugetul de Stat 
pe 2009 in acest domeniu. 
 
Autor: Senator PNL – Minerva 
Boitan 

Propunem creşterea cu 10% a 
sumei propuse pentru 2009, având 
în vedere descentralizarea propusă 
în Programul de Guvernare. 

Se propune respingerea întrucât 
nu se specifică ordonatorii 
principali de credite în bugetul 
cărora se propun modificarile iar 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

73.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009 la Capitolul 6601, 
Subcapitolul 09  „Hematologie şi 
securitate transfuzională”, de la 
65.000 mii lei la 91.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: formele de 
finanţare propuse în Bugetul de Stat 
pe 2009 in acest domeniu. 
 
Autor: Senator PNL – Minerva 
Boitan 

Propunem creşterea cu 40% a 
sumei propuse pentru 2009 
Subliniem că este vorba despre un 
domeniu foarte important în 
asistenţa medicală care trebuie 
tratat cu maximă atenţie financiară. 

Se propune respingerea întrucât 
nu se specifică ordonatorii 
principali de credite în bugetul 
cărora se propun modificarile iar 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Repartizarea cheltuielilor s-a 
făcut potrivit propunerii 
ordonatorilor principali de 
credite, fundamentate potrivit  
priorităţilor stabilite de aceştia 
pe anul 2009. 
 

74.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune diminuarea sumei pentru 
anul 2009 la Capitolul 6701, Titlul 
20, Articol 06, Alineatul 02 
„Deplasari in strainatate”, de la 1.642 
mii lei la 1.313,6 mii lei. 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează din bugetele căror 
ordonatori principali de credite 
vor fi diminuate sumele propuse. 
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Sursa de finanţare 
 
Autor: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor  şi domnul senator PNL 
– Minerva Boitan 

Motivaţia admiterii: 
Propunem scădere cu 20% a sumei 
propuse pentru 2009. 
Bugetul de Stat este limitat la 
cheltuieli curente şi concise pentru 
anul 2009, conform Programului de 
Măsuri Anticriză propus de 
Guvernul Boc. 
 
Motivaţia respingerii: 
Propunerea de diminuare a 
cheltuielilor de administraţie a 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi ale Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate 
ar crea grave distorsiuni în 
funcţionarea sistemului asigurărilor 
sociale de sănătate 
 

75.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea fondurilor 
la Capitolul 6501, Subcapitol 06, 
Paragraf 01 „Învatamant universitar”, 
pentru urmatoarele obiective din jud. 
Dambovita: 
 
1. Universitatea „Valahia” din 
Targoviste – finalizare spatii e 
invatamant, etapa I 
Valoare – 5.000 mii lei 
2. Universitatea „Valahia” din 
Targoviste – Constructie Amfiteatru 
500 locuri – spatii de invatamant, 
etapa a II-a 

Lucrarile pentru realizarea 
campusului universitar al 
Universitatii „Valahia” din 
Targoviste, au inceput in anul 1997, 
conform H.G. 432/1997 si a OMF 
550/1997. de atunci lucrarile au 
trnat din lipsa fonduri, anul 2008 
insemand o revigorare a lucrarilor 
de investitii prin OMEDCT nr. 
4895/2008.  
Universitatea „Valahia” din Targovi
are inscrisi peste 12.000 de studen
care au nevoie de spatii de invatama
si cazare. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se ordonatorul 
principal de credite căruia ar 
trebui să i se suplimenteze 
bugetul şi nici sursa de finanţare. 
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 Valoare – 5.000 mii lei 
3. Universitatea „Valahia” din 
Targoviste – Spatii de cazare 400 de 
locuri 
Valoare – 2500 mii lei 
4. Universitatea „Valahia” din 
Targoviste – Facultatea de Inginerie 
Electrica 
Valoare – 5000 mii lei 
 
TOTAL valoare – 17.500 mii lei 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Deputatii PSD+PC Ana 
Gheorghe, Stan Ion si Dumitru Ion si 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 

76.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea fondurilor 
la Capitolul 5001, Tilul 55, Articol 
01, Alineat 24 „Programe 
FEADR”, pentru urmatoarele 
obiective din jud. Dambovita: 
 
1. Gura Sutii – Retea de canalizare si 
statie de epurare 
Valoare – 500 mii lei 
2. Crangurile – Asfaltare drumuri 
Comunale si satesti 
Valoare – 500 mii lei 
3. I.L. Caragiale – Retele de 
canalizare, statie de epurare si 
asfaltare drumuri comunale 
Valoare – 500 mii lei 

Unitatile de invatamnat mentionate, 
necesita lucrari de reabilitare, 
reparatii capitale, extindere, marea 
majoritate a lucarilor au fost 
incepute in anii precedenti si 
nefinalizate datorita lipsei de 
fonduri, infreunand desfasurarea 
procesului de invatamant. 
Nefinantarea lucrarilor de investitii 
obiectivele mai sus mentionate duce
degradarea lucrarilor deja realizate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului intrucât: 

- nu se precizează 
ordonatorul principal de 
credite al cărui buget se 
propune a se suplimenta 

- La alineatul „programe 
FEADR” nu sunt 
propuse sume pentru 
anul 2009; 

- Urmare modificarii 
clasificatiei indicatorilor 
bugetului de stat, sumele 
pentru programele 
finantate din FEADR 
sunt prevăzute la titlul 56 
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4. Vladeni – Alimentare cu apa, 
canalizare si statie de epurare 
Valoare – 500 mii lei 
5. Mogosani – Proiect integrat retea 
de apa, canalizare, statie de epurare, 
modernizare DC741 
Valoare – 500 mii lei 
6. Piersinari – Alimentare cu apa, 
canalizare si statie de epurare, 
asfaltare strazi comunale 
Valoare – 500 mii lei 
7. Lunguletu – Retea de canalizare si 
epurare, construirea unei gradinite si 
asfaltarea a 2 km de drum comunal 
Valoare – 500 mii lei 
8. Produlesti – Retea de canalizare si 
statie de epurare, asfaltare drumuri 
comunale 
Valoare – 500 mii lei 
9. Lucieni – Infintare retea de 
canalizare si statii de epurare ape 
uzate menajere, modernizare drumuri 
locale 
Valoare – 500 mii lei 
10. Raciu – Retea de canalizare si 
statie de epurare, modernizare 
drumuri de interes local 
Valoare – 500 mii lei 
11. Matasaru – Proiect integrat 
canalizare, statie de epurare  
Valoare – 500 mii lei 
12. Visina – Proiect integrat 
canalizare, statie de epurare, 

„programe  cu finanţare  
din fonduri externe 
nerambursabile 
postaderare”, articolul 
„Programe din Fondul 
European Agricol de 
Dezvoltare Rurala” 

- La acest articol este 
propusă suma de 1.238,2 
milioane lei, sumă din 
care se pot finanţa şi 
obiective propuse în 
cadrul măsurii 322 
„Renovarea, dezvoltarea 
satelor, imbunatatirea 
serviciilor de baza pentru 
economia şi populatia 
rurala şi punerea in 
valoare a mostenirii 
rurale”. 
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reabilitare drumuri comunale 
Valoare – 500 mii lei 
13. Uliesti – Proiect integrat 
alimentare cu apa si canalizarein 
satul Stavopolia, reabilitare drumuri 
comunale si satesti 
Valoare – 500 mii lei 
14. Salcioara – Alimentare cu apa, 
canalizare, statie de epurare, asfaltare 
drumuri comunale 
Valoare – 500 mii lei 
15. Nucet – Canalizare, statie de 
epurare, asfaltare drumuri comunale 
Valoare – 500 mii lei 
16. Ulmi – Alimentare cu apa 
potabila, canalizare, statie de 
epurare, asfaltare drumuri comunale 
Valoare – 500 mii lei 
 
TOTAL valoare – 8.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Deputatii PSD+PC Ana 
Gheorghe, Stan Ion si Dumitru Ion si 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 

77.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 

Se propune suplimentarea fondurilor 
la Capitolul 6501, Subcapitol 03, 
„Învatamant prescolar si primar”, 
pentru urmatoarele obiective din jud. 

Unitatile de invatamnat mentionate, 
necesita lucrari de reabilitare, 
reparatii capitale, extindere, marea 
majoritate a lucarilor au fost 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se ordonatorul 
principal de credite căruia ar 
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caz pe anii 2007-2009” Dambovita: 
 
1. Reabilitarea scolii generale Gura 
Sutii, comuna Gura Sutii 
Valoare – 50 mii lei 
2. Reabilitare scoala Cojocaru, 
comuna Mogosani – 50 mii lei  
3. Reabilitare si dotari Grup Scolar 
Petrol Moreni-transformare in 
campus preuniversitar, municipiul 
Moreni 
Valoare – 100 mii lei 
4. Reabilitare gradinita comuna 
Lucieni 
Valoare – 50 mii lei  
5. Construire scoala generala comuna 
Piersinari 
Valoare – 50 mii lei  
6. Consolidare si reabilitare scolile 
generale nr. 1 si 2 comuna Lunguletu 
Valoare – 50 mii lei  
7. Reabilitarea scolii de arte si 
meserii comuna PRODULESTI 
Valoare – 50 mii lei 
8. Reabilitare liceu ‘MIHAI 
VITEAZU’, comuna Visina 
Valoare – 50 mii lei 
9. Reabilitare scoala 1-4 sat Izvorul 
comuna VISINA 
Valoare – 50 mii lei 
10. Construire gradinita sat RACIU, 
comuna Raciu 
Valoare – 50 mii lei 

incepute in anii precedenti si 
nefinalizate datorita lipsei de 
fonduri, infreunand desfasurarea 
procesului de invatamant. 
Nefinantarea lucrarilor de investitii 
obiectivele mai sus mentionate duce
degradarea lucrarilor deja realizate. 
 

trebui să i se suplimenteze 
bugetul. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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11. Finantare constructie gradinita 
PUTU CU SALCIA, comuna 
Matasaru 
Valoare – 50 mii lei 
12. Reabilitare Scoala Racovita, 
comuna Bucsani 
Valoare – 50 mii lei 
13. Modernizare Scoala CORNESTI, 
comuna Cornesti 
Valoare – 50 mii lei 
14. Constructie Scoala 
FANTANELE, comuna Cojasca – 50 
mii lei 
15. Extindere Scoala sat 
CIOCANARI, comuna Niculesti 
Valoare – 50 mii lei 
16. Reabilitare scoala SATENI, 
comuna Aninoasa 
Valoare 50 mii lei 
17. Reabilitare si extindere scoala 
MANGA, comuna Voinesti 
Valoare – 50 mii lei 
18. Reabilitare scoala GURA 
VULCANEI, comuna Vulcana 
Pandele 
Valoare – 50 mii lei 
19. Reabilitare scoala BREBU, 
comuna Runcu 
Valoare – 50 mii lei 
20. Gradinita in constructie, comuna 
Buciumeni 
Valoare – 50 mii lei 
21. Reabilitare scoala nr. 1, comuna 
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Doicesti 
Valoare – 50 mii lei 
22. Reabilitare scoala GOLEASCA, 
comuna Sotanga 
Valoare – 50 mii lei 
23. Continuarea lucrarilor de 
constructie la sc. generala 
ROMANESTI, comuna Potlogi 
Valoare – 50 mii lei 
24. Reabilitarea gradinitei sat 
VIISOARA, comuna Ulmi 
Valoare – 50 mii lei  
25. Continuarea construirii scolii 
generale CAZACI, comuna Nucet 
Valoare – 50 mii lei 
26. Reabilitare gradinita GHINESTI, 
comuna Salcioara 
Valoare – 50 mii lei 
27. Reabilitare si anenajare gradinita 
comuna TATARANI 
Valoare – 50 mii lei 
28. Reabilitare scoli generale satele 
GHERGHITESTI si CAPSUNA, 
comuna Cobia 
Valoare – 50 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva Bugetara la dispozitia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Deputatii PSD+PC Ana 
Gheorghe, Stan Ion si Dumitru Ion si 
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Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 
78.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 

pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea fondurilor 
la Capitolul 6501, Subcapitol 50, 
„Alte cheltuieli in domeniul 
invatamantului”, pentru urmatorul 
obiectiv din jud. Dambovita: 
 
Achizitionarea a 12 Microbuze 
Scolare Pentru Scolile Din 
Urmatoarele Localitati: Municipiul 
Moreni, Orasul Fieni, Comunele: 
Gura Sutii, Raciu, Bucsani, Cojasca, 
Finta, Aninoasa, Buciumeni, Potlogi, 
Dragomiresti, Valeni Dambovita. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva Bugetara la dispozitia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Deputatii PSD+PC Ana 
Gheorghe, Stan Ion si Dumitru Ion si 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 

Microbuzele sunt necesare pentru 
transportul elevilor care au 
domiciliul la o distanta mai mare de 
5 km de unuitatea de invatamant. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se ordonatorul 
principal de credite căruia ar 
trebui să i se suplimenteze 
bugetul. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

79.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea fondurilor 
la Capitolul 5001, Tilul 51, Articol 
02, Alineat 18 „Transferuri de la 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finalizarea lucrarilor de 
constructie a asezamintelor culturale 
si pentru unitati de cultura”, pentru 
urmatoarele obiective din jud. 
Dambovita: 
 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
În toate localitatile Caminele 
Culturale existente se afla in stare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează bugetul 
ordonatorului principal de 
credite care  se doreşte a se 
suplimenta. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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1. Reabilitare si extindere camin 
cultural comuna Vladeni 
Valoare – 400 mii lei 
2. Reabilitare camin cultural comuna 
Piersinari 
Valoare – 400 mii lei 
3. Reparatii capitala, extindere si 
reamenajare camin cultural sat 
Raciu, comuna Raciu 
Valoare – 400 mii lei 
4. Camin cultural Cimentul Fieni, 
orasul Fieni 
Valoare – 600 mii lei 
5. Reabilitare camin cultural comuna 
Runcu 
Valoare – 500 mii lei 
6. Reabilitare camin cultural 
Gemenea-Bratulesti, comuna 
Voinesti 
Valoare – 500 mii lei 
7. Reabilitare camin cultural 
Suduleni, comuna Voinesti 
Valoare – 400 mii lei 
8. Modernizare camin cultural 
Frasinu, comuna Cornesti 
Valoare – 300 mii lei 
9. Modernizare camin cultural 
Catunu, comuna Cornesti 
Valoare – 400 mii lei 
10. Reabilitare camin cultural 
comuna Niculesti 
Valoare – 500 mii lei 
11. Modernizare camin cultural 

avansata de degradare, fapt ce face 
imposibila desfasurarea de activitati 
culturale. 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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comuna Cojasca 
Valoare – 400 mii lei 
12. Reabilitare camin cultural 
Gherghitesti, comuna Cobia 
Valoare – 500 mii lei 
13. Reabilitare camin cultural sat 
Valeni, comuna Valeni Dambovita 
Valoare – 400 mii lei 
14. Reabilitare camin cultural sat 
Mesteacan, comuna Valeni 
Dambovita 
Valoare – 500 mii lei 
15. Reabilitare camin cultural 
comuna Dragomiresti 
Valoare – 450 mii lei 
16. Reabilitare camin cultural 
Priboiu, comuna Tatarani 
Valoare – 515 mii lei 
17. Constructie camin cultural tip II 
in satul Manesti, comuna Manesti 
Valoare – 140 mii lei 
18. Dotare centrul Socio-Cultural 
comuna Aninoasa 
Valoare – 1.000 mii lei 
 
TOTAL valoare – 8.305 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
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Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi Deputatii 
PSD+PC Ana Gheorghe, Stan Ion si 
Dumitru Ion si 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 

80.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea fondurilor 
la Capitolul 6701, Subcapitolul 50 
„Alte servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei”, pentru 
urmatoarele obiective din jud. 
Dambovita: 
 
1. Parohia Pucioasa II  
Valoare – 100 mii lei 
2. Manastirea Nucet – etapa a II-a 
Valoare – 50 mii lei 
3. Biserica Brancoveneasca Doicesti 
Valoare – 50 mii lei 
4. Biserica Postarnacu, comuna 
Cornesti 
Valoare – 50 mii lei 
5. Biserica cartier Berevoiesti, oras 
Fieni 
Valoare – 50 mii lei 
6. Biserica Fusea, sat Gura Vulcanei, 
comuna Vulcana Pandele(monumet 
istoric) 
Valoare – 50 mii lei 
8. Biserica Brosteni, comuna 
Produlesti 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Lacasurile de cult mentionate sunt 
monumente istorice datand 
incepnad cu sec. XIV pana in sec. 
XIX, a caror importanta istorica 
este definitorie pentru cultura 
damboviteana dar si nationala 
(Biserica Brancoveneasca Doicesti, 
Manastirea Nucet, Biserica Fusea, 
comuna Vulcana Pandele). 
Celelaltete lacasuri de cult sunt in 
faza de finalizare a lucrarilor 
incepute in urma cu 7,8 ani, iar 
comunitatile si colectivitatile nu pot 
asigura suportul financiar necesar. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-nu se precizează ordonatorul 
principal de credite al cărui 
buget se doreşte a se suplimenta; 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Valoare – 50 mii lei 
8. Biserica Viisoara, comuna Ulmi 
Valoare – 50.000 lei 
9. Complex Monahal Cranguri-
Patroaia 
Valoare – 100.000 lei 
10. Biserica Ratoaia, comuna 
Bucşani 
Valoare – 300 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi Deputatii 
PSD+PC Ana Gheorghe, Stan Ion si 
Dumitru Ion si 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 

81.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea fondurilor 
la Capitolul 5001, Tilul 51, Articol 
02, Alineat 17 „Transferuri de la 
bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea 
investitiilor la spitale”, pentru 
urmatorul obiectiv din jud. 
Dambovita: 
 
Spitalul de Neuropsihiatrie Gura 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publica din Senat si 
Comisia pentru sănătate şi familie 
din Camerei Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 
 
Spitalul de Neuropsihiatrie Gura 
Ocnitei a fost transformat din 
Centru de Recuperare si Reabilitare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-nu se precizează ordonatorul 
principal de credite al cărui 
buget se doreşte a se suplimenta; 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Ocnitei  
 
Valoare – 1.200 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Comisia pentru sănătate 
publica din Senat si Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camerei 
Deputaţilor, Deputatii PSD+PC Ana 
Gheorghe, Stan Ion si Dumitru Ion si 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 

cu H.G. nr.52 din 29 ian. 2009. 
Exista 2 corpuri de cladiri A si B a 
caror stare de degradare este foarte 
avansata 
 
Motivatia respingerii 
 
Sursa de finantare solicitata nu este 
acoperitoare. 
Obiectivul propus nu se justifica. 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

82.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009, la capitolul 5001/ 
grupa/titlu 51/ articolul 02/alineatul 
03 „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”,  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate cu suma de 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: fondurile la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor:domnul senator Petre Daea - 
PSD 

Pentru reabilitarea drumurilor de 
interes local din jud. Mehedinţi.  
 
Se modifică corespunzător anexa 
nr. 6 poziţia 27 
 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se precizează 
ordonatorul principal de 
credite pentru al cărui 
buget se propune 
suplimentarea. 

- Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuintei. 

- Pentru acest program in 
anul 2009 este propusă 
suma de 350,42 milioane 
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lei, de 2,5 ori mai mult 
dacat in anul 2008. 

- Potrivit Hotărârii 
Guvernului Nr.577/1997, 
republicată, suma pentru 
finanţarea acestui 
program se aprobă în 
pozitie globală şi se 
repartizează pe judete de 
ordonatorul principal de 
credite. 

83.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009, la capitolul 5001/ 
grupa/titlu 51/ articolul 02/alineatul 
20, Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor, astfel: 
 
1.Finalizare retea apa, comuna 
Runcu – 2.000.000 lei 
2. Introducere retea apa sat Cucuteni, 
comuna Motaieni - 800.000 lei 
3. Finalizarea lucrarilor de 
alimentare cu apa a comunei Pucheni 
– 4.400.000 lei 
 
Sursa de finanţare: fondurile la 
dispoziţia Guvernului Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Autoi: Senator Tutuianu Adrian 
PSD+PC Deputat Ana  Gheorghe 
PSD+PC, Deputat Stan Ion PSD+PC, 
Deputat Dumitru Ion PSD+PC 

 Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 

1. nu se precizează 
ordonatorul principal 
de credite pentru al 
cărui buget se propune 
suplimentarea. 

2. Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a 
satelor se finanţează 
prin bugetul 
Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
şi Locuintei. 

3. Pentru acest program in 
anul 2009 este propusă 
suma 250,0 milioane 
lei. 

Potrivit Hotărârii Guvernului 
Nr.577/1997, republicată, suma 
pentru finanţarea acestui 
program se aprobă în pozitie 
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globală şi se repartizează pe 
judete si pe obective  de 
ordonatorul principal de credite 
la propunerea autoritatilor 
administratiei publice locale. 

84.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009, la capitolul 5001/ 
grupa/titlu 51/ articolul 02/alineatul 
03 „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”,  - 
Programul finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar cu suma 
de 500.000, din care: 
- Şcoala generală clasele I-VIII 
comuna Broşteni jud. Mehedinţi – 
investiţie în continuare  +300.000  
- Şcoala generală clasele I-IV sat 
Gârdoaia, comuna Floreşti jud. 
Mehedinţi -  +200.000 
 
Sursa de finanţare: fondurile la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor:domnul senator Petre Daea - 
PSD 

Este necesar datorită stării precare a 
construcţiilor şi utilităţilor la aceste 
şcoli. 
 
Corespunzător se modifică Anexa 
nr. 7 poziţia 27 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar, 
nespecificându-se ordonatorul 
principal de credite căruia ar 
trebui să i se suplimenteze 
bugetul. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare propusă, în cazul în 
care iniţiatorii vizează Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, acestea nu pot fi 
avute în vedere întrucât 
fondurile respective prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

85.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009 la Capitolul 5001 
Grupa 51 Articolul 02 Alineat 17 
„Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor în spitale” cu 
550.000 lei pentru Achiziţionarea de 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Îmbunătăţirea calităţii actului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-nu se precizează capitolul 
bugetar şi ordonatorul principal 
de credite căruia ar trebui să i se 
suplimenteze bugetul; 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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aparatură (trusă laparoscopică), 
instrument medical de uz curent şi 
softuri specifice (SIMAM), sistem 
integrat de monitorizare a asistenţei 
medicale pentru Spitalul Municipal 
Curtea de Argeş, judeţul Argeş 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
Cap. 5001 gr. 50 art. 01. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Mircea Drăghici  (Grup Parlamentar 
al PSD-PC)   

medical/Fondul de rezervă al 
Guvernului  
Spitalul municipal din Curtea de 
Argeş a luat fiinţă în 1983 şi 
deserveşte 90.000 de cetăţeni, din 
care 40.000 din municipiul Curtea 
de Argeş şi 50.000 din comunele 
învecinate. În cadrul spitalului 
există şase secţii: Pediatrie , Boli 
interne, Chirurgie, ATI, 
Ginecologie, Nou-născuţi şi cinci 
compartimente: Cardiologie, 
Neurologie, Oncologie, ORL şi 
Ortopedie. Unitatea nu a fost 
modernizată, funcţionând cu 
aceleaşi paturi şi dotări  de acum 26 
de ani. O problemă acută o 
reprezintă lipsa unei truse 
laparsopice în secţia de chirurgie şi 
a instrumentarului medical  de uz 
curent. Mare parte din operaţiile s-
ar putea face cu laparoscopul, un 
instrument care înlocuieşte bisturiul 
şi care este introdus în corp prin 
mici incizii. În Europa 60% din 
intervenţii se realizează 
laparoscopic, în ţara noastră, 
procentul pacienţilor operaţi minim 
invaziv (fără tăieturi) este de 20%. 
Nevoia de a lua decizii rapide şi 
eficiente, pe baza informaţiilor 
reale, determină necesitatea 
implementării unui sistem 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este  limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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informatic integrat, care să 
răspundă în timp real la solicitările 
complexe reclamate de gestionarea 
modernă a activităţii medicale. 
SIMAM – este un program original 
românesc destinat managementului 
activităţii medicale, care se 
constituie ca un program structurat 
„top-down” şi modular, acoperind 
întreaga activitate medicală şi 
paramedicală desfăşurată într-un 
spital prevăzut şi cu un ambulatoriu 
de specialitate.  
Activitatea medicală este 
înregistrată de la admiterea 
pacientului în spital sau în cabinetul 
de consultaţie şi până la externarea 
sa. Folosind ca element principal de 
identificare Codul Numeric 
Personal, sistemul  contabilizează 
datele medicale codificate conform 
normativelor în vigoare, precum şi 
informaţiile personale, considerate 
de medicul curant ca fiind utile de 
reţinut. 
 
 Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare 
 

86.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 

Capitolul 6601 Grupa 51 Titlu 6 
Articolul 02 Alin. 12,17 
Oraş Făget – construcţie  

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează suma 
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cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

ambulatoriu şi spital în oraşul Făget 
 
Sursa de finanţare: 
 
Autor: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor  şi domnul deputat Dorel 
Covaci ( Grup Parlamentar al PSD + 
PC ) 

familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Asigurarea unor servicii medicale 
de strictă necesitate, există proiect 
 
Motivaţia respingerii: 
Nu precizează suma solicitată şi 
nici sursa de finanţare 

solicitată şi nici sursa de 
finanţare; 
-nu se precizează  ordonatorul 
principal de credite. 
 

87.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009, la capitolul 51. art. 
02, alin 21 Transferuri de la bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii în 
turism,   Poziţia 8 judeţul BRAŞOV 
pentru obiectivul  

- DEZVOLTARE 
CULTURALĂ, TURISTICĂ ŞI 
ECONOMICĂ A CETĂŢII 
FĂGĂRAŞULUI, cu suma de 
80.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Alocare din 
suma prevazută. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor, domnul senator PNL 
Ioan Ghişe şi domnii Deputaţi PNL 
Gheorghe Gabor şi Mihai Donţu, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
.  
 
Motivaţia admiterii:  
Cetatea Făgăraşului, unul dintre 
cele mai valoroase exemplarele 
arhitecturale medievale din 
România. Ultimele lucrări de 
restaurare au fost în 1975, astfel că 
se impune continuarea li finalizarea 
lucrărilor de restaurare pentru ca 
acest obiectiv să intre în circuitul 
turistic naţional şi mondial, ea fiind 
aşezată între oraşele turistice 
Braşov-Sibiu. 
 
Motivatia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Pentru anul 2009 pentru 
transferurile de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea investiţiilor în turism 
s-a alocat suma de 302.573 mii 
lei  faţă de 5.035 mii lei în anul 
2008 . 
De asemenea potrivit art.39 
alin.(3) din Ordonanţa 
Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România 
proiectele de investiţii în turism 
şi  sursele de finanţare a 
documentaţiilor tehnice şi a 
lucrărilor de execuţie a 
programelor şi obiectivelor de 
investiţii în turism se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului  
Turismului. 
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PNL. 
 
 
 

comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

  
 

88.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009, la capitolul 8401/ 
titlu 6/grupa 51/ articolul 02/alineatul 
13, pentru continuarea lucrări centura 
ocolitoare municipiul Lugoj 
 
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat PSD 
Sorin Stragea. 
 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
. 
 
Motivatia admiterii: 
 
Documentaţie depusă. 
 
Motivatia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Propunem respingerea 
amendamentului întucât: 
-Nu se precizează ordonatorii 
principali de credite pentru al 
cărui buget se propune 
suplimentarea 
Obiectivul „Construcţia variantei 
de ocolire  Lugoj este prevăzut 
in bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
si pentru finantarea in anul 2009 
este propusă suma de 30,1 mil 
lei din fonduri esterne 
nerambursabile şi confinantarea 
de la bugetul de stat. 

89.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009, la capitolul 8401/ 
titlu 6/grupa 51/ articolul 02/alineatul 
13 pentru Oraş Făget modernizarea 
drumurilor, şanţurilor, podeţe şi 
trotuare în Făget şi localităţile 
aparţinătoare: Temereşti, Băteşti, 
Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, 
Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei. 
 
 

 Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
. 
 
Motivatia admiterii: 
Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului intrucât: 
-Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite pentru al 
cărui buget se propune 
suplimentarea. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea obiectivelor propuse 
de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, ordonator 
principal de credite in bugetul 
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Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat PSD  
Dorel Covaci.   
 

 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

căruia este prevazut capitolul 
84.01 „Transporturi”. 
Obiectivele propuse se 
finantează din sume defalcate 
din TVA pentru finantarea 
programului de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sprotive din mediul rurale, 
potrivit OG 7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, cu modificarile şi 
completarile ulterioare. 
Sumele se repartizează pe judete 
si proiecte eligibile prin hotarare 
a Guvernului. 
 

90.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009, la capitolul 8401/ 
titlu 6/grupa 51/ articolul 02/alineatul 
13, pentru Oraş Buziaş modernizări 
străzi – asfaltare (borduri) şi 
modernizări alei pietonale, parc – 
trotuare. 
  
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat PSD  
Dorel Covaci.   

 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
. 
 
Motivaţia admiterii: 
Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 

Propunem respingerea 
amendamentului intrucât: 
-Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite pentru al 
cărui buget se propune 
suplimentarea. 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea obiectivelor propuse 
de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, ordonator 
principal de credite in bugetul 
căruia este prevazut capitolul 
84.01 „Transporturi”. 
- Obiectivele propuse se 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 87 -

 comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

finantează din bugetul autoritatii 
administratiei publice locale 

91.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009, la capitolul 8401/ 
titlu 6/grupa 51/ articolul 02/alineatul 
13 pentru Oraş Făget, centură de 
ocolire a oraşului Făget. 
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor şi domnul deputat PSD  
Dorel Covaci.   
 

 Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
  
 
Motivaţia admiterii: 
Devierea traficului greu, pericol de 
dărâmare a caselor de locuit vechi. 
 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Propunem respingerea 
amendamentului intrucât: 
-Nu se precizează ordonatorul 
principal de credite pentru al 
cărui buget se propune 
suplimentarea. 
- Nu se precizează suma cu care 
se propune suplimentarea 
- Nu se prevede  sursa de 
finantare. 
- Realizarea  centurilor de 
ocolire nu se finatează de la 
alineatul „Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere” mentionat 
in amendament, ci de la titlul 
Alte transferuri alin. Investitii 
ale agentilor economici cu 
capital de stat.. 

92.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009 la Grupa 
51/paragraf A/articolul 02/ Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice, Alineat 18 
Transferuri de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru finalizarea 
lucrarilor de constructie a 
asezamintelor culturale si pentru 
Finalizarea lucrărilor de reabilitare la 
Cămin Cultural din Comuna Prejmer 

Lucrări începute în anul 2008 au 
nevoie de susţinerea finanţării din 
bugetul de stat pentru a fi finalizate 
în anul 2009.  
La finele anului 2008 acestea au 
fost întrerupte datorită nesusţinerii 
financiare a lucrărilor. Având în 
vedere ca satul aparţinător se află la 
o distanţă apreciabilă de centrul 
comunei se impune asigurarea unei 
locaţii adecvate pentru desfăşurarea 

Propunem respingerea 
amendamentului intrucât: 
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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(sat Stupinii Prejmerului) Judeţul 
Braşov  în valoare de  
280.000 lei. 
 
Autor: domnul senator PSD Titus 
Corlăţean 

activităţilor cultural artistice în 
mediul rural. 

mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,  
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2. În proiectul de buget al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei pe anul 
2009 pentru construirea de 
aşezăminte culturale este 
prevăzută suma de 53.835 mii lei 
faţă de 1.500 mii lei în anul 
2008. 

93.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 
Anexa 2 /Cap. 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art. 02 / alin. 18 

Oraş Buziaş reabilitare cămine 
culturale - Bacova şi Silagiu, Casa de 
cultură şi Biblioteca Buziaş 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD  Dorel Covaci.   
 

  
obiective în stadii avansate de 
degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret ce anume 
se doreşte prin amendament.  
 

94.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 

Oraş Făget Reabilitare Casa de 
cultură Făget 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 

 Obiectiv în stadiu de degradare, 
există proiect depus la CNI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret ce anume 
se doreşte prin amendament.  



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 89 -

Anexa 2 /Cap. 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art. 02 / alin. 18 

senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD  Dorel Covaci.   
 

 

95.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 
Anexa 2 /Cap. 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art. 02 / alin. 18 

Oraş Făget Finalizare construcţie 
Biserica Ortodoxă Făget 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD  Dorel Covaci.   
 

 Construcţie nefinalizată, pericol de 
degradare, 27 mld total, executat 7 
mld, rest 20 mld RON 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret ce anume 
se doreşte prin amendament.  
 

96.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 
Anexa 2 /Cap. 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art. 02 / alin. 18 

Oraş Făget Reabilitare complex 
monahal Româneşti, comuna Tomeşti 

 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD  Dorel Covaci.   
 

 Investiţie începută, pericol de 
degradare a bisericii, mănăstirii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret ce anume 
se doreşte prin amendament.  
 

97.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 

Oraş Făget Reabilitare complex 
monahal Fârdea 

 Investiţie începută, pericol de 
degradare a bisericii, mănăstirii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, nu 
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cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 
Anexa 2 /Cap. 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art. 02 / alin. 18 

 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD  Dorel Covaci.   
 

se precizează concret ce anume 
se doreşte prin amendament.  
 

98.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 
Anexa 2 /Cap. 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art. 02 / alin. 18 

Oraş Făget Reabilitare complex 
monahal Luncani, comuna Tomeşti 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD  Dorel Covaci.   
 

 Investiţie începută, pericol de 
degradare a bisericii, mănăstirii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret ce anume 
se doreşte prin amendament.  
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99.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 
Anexa 2 /Cap. 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art. 02 / alin. 18 

Reabilitare cămin cultural comuna 
Criciova, Timiş, 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD  Dorel Covaci.   
 

 Documentaţie depusă Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret ce anume 
se doreşte prin amendament.  
 

100.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 
Anexa 2 /Cap. 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art. 02 / alin. 18 

Reabilitare Biserica Baptistă "Harul" 
Lugoj - aniversare 100 de ani de la 
înfiinţare 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD  Dorel Covaci.   
 

Documentaţie depusă 100 de ani de 
existenţă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret ce anume 
se doreşte prin amendament.  
 

101.  Anexa nr.2 „SINTEZA cheltuielior 
pe surse de finantare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2007-2009” 
Anexa 2 /Cap. 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art. 02 / alin. 18 

Reconstrucţia Bisericii "Sf. losif cel 
Nou de la Partoş" Lugoj 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 

Documentaţie depusă 
Alunecare teren - fundaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, nu 
se precizează concret ce anume 
se doreşte prin amendament.  
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şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat PSD  Dorel Covaci.   
 

102.  Anexa nr.2  Comisiile pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului –volumul C, 
pozitiile 7-23 

  

103.  Anexa 3/01 Administratia 
Prezidentiala 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitia 742. 

 

  

104.  Anexa nr. 3/02/02 Senatul 
României 

Se propune redistribuirea la bugetul 
Senatului României la Anexa 
nr.3/02/02  a sumei de 150 mii lei de 
la capitolul 5101- Autorităţi 
publice şi acţiuni externe, titlul 10 – 
Cheltuieli de personal-, art. 10.01.13 
–Indemnizaţii de delegare, la 
capitolul 6801 –Asigurări şi 
asistenţă socială, titlul 57 – 
Asistenţă socială, art.57.02.01 –
Ajutoare sociale în numerar. 
 
Autori: Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piată de 
capital  

Plata indemnizaţiilor tranzitorii 
acordate senatorilor conform 
art.41(6) din Legea nr.96/2006 
privind statutul deputaţilor şi 
senatorilor şi a indemnizaţiilor  
personalului conform art. 71 din 
Legea nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarilor publici parlamentari.
 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru o mai 
justa repartizare a fondurilor. 
Redistribuirea prezentată în 
amendament se face între 
capitole, cu încadrare în suma 
alocată pe anul 2009 prin 
proiectul de buget Senatului 
României. 
 

105.  Anexa nr. 3/03 Camera Deputatilor Se propune reducerea bugetului 
Camerei Deputaţilor cu suma de 
10.652 mii lei, respectiv de la 
302.479 mii lei la 291.827 mii lei şi 
modificarea Anexei nr.3/03/02 
„Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole şi alineate, după caz, pe anii 

Această propunere este necesară în 
vederea punerii de acord a 
prevederilor Legii bugetului de stat 
cu propunerile actuale de diminuare 
a bugetului Camerei Deputaţilor. 
 
Cu suma de 10.652 mii lei, 
disponibilizată, se propune 

Se propune admiterea 
amendamentului, iar cu suma 
redusă de 10.652 mii lei se 
suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, pentru  
sectorul de cercetare.        
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2007-2009 (sume alocate din bugetul 
de stat) potrivit anexei la 
amendament. 
 
Sursă de finanţare: 
 
Autori: domnii deputaţi Mircea-Nicu 
Toader – Grup PD-L şi Viorel 
Hrebenciuc – Grup PSD+PC 

majorarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
pentru  sectorul de cercetare. 

106.  Anexa 3/03 Camera Deputatilor Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitia 743. 

 

  

107.  Anexa nr.3/11/01/02 Consiliul 
Naţional al Audiovizualului 

Se solicită la Anexa 3/11/01 şi 02 
Consiliul Naţional al 
Audiovizualului  mărirea sumei de la 
11.467  mii lei la 13.260 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor  
domnii deputaţi UDMR Márton 
Árpad Fráncisc şi Kelemen Hunor       

Comisiile pentru cultură  ale 
Parlamentului au hotărât prin vot 
respingerea acestui amendament. 
 
În anul 2009 vor fi două runde de 
alegeri: europarlamentare şi alegeri 
prezidenţialei, deci bugetul SRTV 
şi bugetul CNA trebuie să fie 
mărite cel puţin cu rata inflaţiei 
prognozate de 5% şi nu micşorate. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
sumei de la 18.176 mii lei la 7.880 
mii lei din Anexa 3/30 /01 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-nu se precizează destinaţia 
sumei de 1.793 mii lei, propuse 
a se aloca suplimentar în bugetul 
Consiliului Naţional al 
Audiovizualului, 
- sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru Consiliului 
Naţional al Audiovizualului  şi 
pentru Agenţia Naţională de 
Integritate au  fost  dimensionate 
în  raport  cu sarcinile  ce  le 
revin  acestor  institutii pe  anul  
2009. 

108.  Anexa nr.3/12 Cancelaria Primului-
Ministru 

Se propune suplimentarea bugetului 
Cancelariei Primului-Ministru cu 
suma de 200 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 

Suplimentarea fondului de salarii a 
Institutului pentru Investigarea 
Crimelor Comunismului din 
subordinea Cancelariei Primului 
Ministru. 

Propunem respingerea  
Necesitatea suplimentării 
fondului de salarii nu este 
justificată de initiatorul 
amendamentului. 
 Fondul de rezerva bugetara la 
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Autori: Senator PDL Birlea 
Gheorghe 

dispozitia Guvernului inclus în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este destinat finanţării 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

109.  Anexa nr.3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune diminuarea Numărului 
maxim de posturi si fondul aferent  
salariilor de bază pe anii 2008-2009 
la Secretariatul General al 
Guvernului cu 6  posturi de la 7 la 1 
la funcţia consilier de stat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor  
domnii deputaţi UDMR Kelemen 
Hunor, Erdei Doloczki Istvan şi 
Lakatos Petru –Grup Parlamentar 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Guvernul prin declaraţiile date 
propune un buget de austeritate. 
Totuşi înfiintează un număr mare 
de posturi care nu se justifică. 
Propunem să se revină la numărul 
de posturi existent până în prezent. 
În mod corespunzător se va 
diminua şi titlul „Cheltuieli de 
personal” cu cel puţin 482 mii lei. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 

Propunem respingerea  
  La elaborarea bugetului de stat 
pe anul 2009 au fost avute în 
vedere actele normative în 
vigoare prin care sunt 
reglementate numarul de posturi 
si structura organizatorică a 
fiecărei instituţii publice. 
Această regulă se aplică şi în 
cazul funcţiilor de demnitate 
publică din instituţiilor şi 
autorităţilor publice. 
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UDMR 
 

acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

110.  Anexa nr.3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune diminuarea Numărului 
maxim de posturi si fondul aferent  
salariilor de bază pe anii 2008-2009 
la Secretariatul General al 
Guvernului cu  3  posturi de la 12 la 
9 funcţia la funcţia de secretar de 
stat 
 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor,  
domnii deputaţi UDMR Kelemen 
Hunor, Erdei Doloczki Istvan şi 
Lakatos Petru –Grup Parlamentar 
UDMR 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Guvernul prin declaraţiile date 
propune un buget de austeritate. 
Totuşi înfiintează un număr mare 
de posturi care nu se justifică. 
Propunem să se revină la numărul 
de posturi existent până în prezent. 
În mod corespunzător se va 
diminua şi titlul „Cheltuieli de 
personal” cu cel puţin 241 mii lei. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Propunem respingerea  
  La elaborarea bugetului de stat 
pe anul 2009 au fost avute în 
vedere actele normative în 
vigoare prin care sunt 
reglementate numarul de posturi 
si structura organizatorică a 
fiecărei instituţii publice. 
Această regulă se aplică şi în 
cazul funcţiilor de demnitate 
publică din instituţiilor şi 
autorităţilor public 
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111.  Anexa nr.3/13/02 Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului , Anexa nr. 3/13/02a, 
DESTINAŢIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului  
General al Guvernului, capitolul 
67.01 “Cultura, recreere şi religie”, 
titlul “Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului pe anii 2007-2009 cu 
suma de  13 468,5 mii lei de la suma 
de 55 845 mii lei la 69 313,5 mii lei  
pentru: 

a) Sprijinirea organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, altele decât cele care 
primesc subvenţii de la bugetul de 
stat în baza dispoziţiilor cap.III, 
respectiv art.14-22 din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea 
activităţii  partidelor politice şi a 
campaniilor electorale,cu 
modificările şi completările 
ulterioare, prin acoperirea parţială 
a: 
- cheltuielilor materiale pentru 

funcţionarea sediilor 
organizaţiilor şi filialelor 
acestora, lucrărilor de întreţinere 
şi reparaţii ale acestora; 

-  cheltuielilor de personal, 
-  cheltuieli pentru presă, carte,  

În proiectul de lege privind bugetul 
de stat pe anul 2009, pentru 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale se prevede o 
reducere financiară de 15% faţă de 
2008,  sumă insuficientă pentru 
îndeplinirea obiectivelor pe care 
acestea şi le-au propus şi care sunt 
cerute de către societate alături de 
periclitarea organizării şi 
funcţionării în condiţii optime a 
acestora.  Ţinându-se seama de 
actuala situaţie socio-economică 
din România, de efectele 
îngrijorătoare ale crizei economice 
este de înţeles pentru toată lumea 
cât şi pentru organizaţiile 
aparţinând minorităţilor naţionale 
să se limiteze la bugetul echivalent 
anului 2008 cu o creştere în limitele 
ratei inflaţiei calculate la 5,5%. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  se utilizeaza dupa 
aprobarea legii bugetare, pe baza 
de hotarari ale Guvernului , 
pentru acoperirea unor cheltuieli 
urgente sau  neprevazute, 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
De asemenea, este de mentionat 
faptul ca suma este alocata 
pentru acoperirea partiala  a 
cheltuielilor organizatiilor 
apartinand minoritatilor 
nationale, iar dintre acestea 
majoritatea sunt de natura 
bunurilor si serviciilor. 
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manuale şcolare si publicaţii 
-  cheltuieli pentru organizarea de 

acţiuni culturale, ştiinţifice, 
simpozioane, întruniri ale 
membrilor conform statutului şi 
alte asemenea manifestări 
organizate în ţară şi în 
străinătate 

-  cheltuieli pentru investiţii în 
bunuri mobile şi imobile 
necesare desfăşurării activităţii 
organizaţiilor. 

 
În mod corespunzător se modifică 
Anexa nr.3/13/02 , titlul X „Alte 
cheltuieli”, alineatul 04 „Sprijinirea 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale altele decât 
cele care primesc subvenţii de la 
bugetul de stat », „Capitolul 67.01 
„Cultura, recreere şi religie  
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori:  Varujan Pambuccian, Amet 
Aledin, Ştefan Buciuta, Liana 
Dumitrescu, Gheorghe Firczak, 
Dragoş Zisopol, Ovidiu Victor Ganţ, 
Mircea Grosaru, Popov Duşan, 
Iusein Ibram, Miron Ignat, 
Ghervazen Longher, Oana 
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Manolescu, Adrian Miroslav Merka, 
Niculae Mircovici, Nicolae Păun, 
Mihai Radan, Aurel Vainer – Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

112.  Anexa nr.3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale – volumul D, pozitia 1 

  

113.  Anexa nr.3/14/01  Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se propune diminuarea bugetului 
Ministerului Afacerilor Externe, la  
Titlul I  Cheltuieli de personal cu 
suma de 29.873.000 lei       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru politică 
externă din Camera Deputaţilor şi 
domnul deputat PNL Daniel 

AMENDAMENT RESPINS de 
Comisia de politică externă  
 
Motivaţia susţinerii: 
 
Propunerea de diminuare este 
determinată de faptul că majoarea 
sumei alocată capitolului Cheltuieli 
de personal cu 11,65% faţă de 
execuţia preliminată din 2008 este 
nejustificată în contextul măsurilor 
anuntate de Guvern privind 
îngheţarea salariilor până la data de 
15 aprilie 2009. 
Se propune alocarea sumei 
menţionate către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor pentru 
Programul privind construcţii de 
locuinţe şi săli de sport. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Creşterea cheltuielilor de personal 
se datorează deschiderii de noi 
consulate si diferenţelor de curs 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât 
creşterea cheltuielilor de 
personal este necesară pentru  
deschiderea  de noi consulate , 
cât şi pentru acoperirea 
diferenţelor de curs valutar, 
având în vedere că aproximativ 
80% din totalul cheltuielilor de 
personal se efectuează în valută 
pentru misiunile diplomatice ale 
României. 
În condiţii comparabile, bugetul 
pe anul 2009 înregistrează o 
reducere faţă de execuţia pe anul 
2008 la acest titlu de cheltuieli. 
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Budurescu – Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL  

valutar, în fapt fiind vorba de o 
reducere a acestor cheltuieli 
 
  

114.  Anexa nr.3/14/06  Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se propune diminuarea Numărului 
maxim de posturi si fondul aferent  
salariilor de bază pe anii 2008-2009 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
capitolul 51.01 Autorităti publice şi 
acţiuni externe –buget de stat cu 13 
posturi de la 2416 la 2403.    
 
 
Autori: Comisia pentru politică 
externă din Camera Deputaţilor şi 
domnul deputat PNL Daniel 
Budurescu – Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 

AMENDAMENT RESPINS de 
Comisia de politică externă  
 
Motivaţia susţinerii: 
 
Majorarea numarului de posturi 
contravine prevederilor Ordonantei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.223/2008 privind unele măsuri 
de reducere a unor cheltuieli 
bugetare.  
 
Motivaţia respingerii: 
 
Diferenţa de 13 posturi se datorează 
preluării, de la IMM a unui grup 
specializat în perspectiva 
participării la Expoziţia Mondială 
de la Shanghai 
 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului, întrucât prin 
Hotărârea Guvernului 
nr.595/2008 pentru aprobarea 
participării României la 
Expoziţia Mondială 2010 „Un 
Oraş Mai Bun O Viaţă Mai 
Bună” , Shanghai, China, cu 
modificările ulterioare, 
activitatea respectivă, personalul 
şi fondurile aferente au fost  
transferate la Ministerul 
Afacerilor Externe de la 
Ministerul pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale, unde se 
înregistrează această reducere de 
personal şi fonduri. 

115.  Anexa nr.3/14/26  Ministerul 
Afacerilor Externe 

Se propune suplimentarea creditului 
angajat  cu suma de 30.000 lei 
pentru Participarea Romaniei cu  
pavilion national  la EXPO 2010” 
Un oras mai bun, o viata mai 
buna”, Shanghai ,China.Creditul 
bugetar pentru 2009 ramane in 
valoare de 10.000 lei iar creditul 
angajat estimat pentru 2010  sa fie 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece  
Romania are alocat prin contract  
un spatiu de 2000 mp pe care 
trebuie sa construiasca pavilionul. 
Suma alocata prin creditul angajat 
nu este suficienta pentru proiectarea 
, constructia ,operarea si asigurarea 
bunei desfasurari a activitatilor  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât în 
proiectul bugetului pe anul 2009 
al Ministerului Afacerilor 
Externe au fost prevăzute 
fonduri aşa cum au fost estimate 
în Memorandumul nr.1545/2008 
aprobat în Şedinţa Guvernului 
din data de 16 iulie 2008, 
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de 40.000 lei. 
 
Sursă de finanţare: bugetul de stat pe 
anul 2009 
 
Autori: domnul senator PD-L  
Fodoreanu Sorin 
 

multiple din cadrul pavilionului 
Romaniei pentru o perioada de 6 
luni de zile cat dureaza expozitia. 
Estimarea creditului angajat este 
necesara pentru demararea 
procedurilor de achizitii publice 
care vor avea loc pe parcursul 
anului 2009.  
 

respectiv 10.000 mii lei în anul 
2009 şi 10.000 mii lei în anul 
2010.  De asemenea, sunt eronat 
invocate, sursa de finanţare şi 
ordinul de mărime al sumei (lei 
în loc de mii lei). 

116.  Anexa3/14 Ministerul Afacerilor 
Externe 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile 1178, 1179. 

 

  

117.  Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei cu suma de 
200 mii lei pentru renovarea 
Autogării din Aleea Gării nr.1, în 
Municipiul Târnăveni. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: domnul senator PD-L  Başa 
Petru 
 

Se solicită amendamentul pentru 
renovarea Autogării din Aleea 
Gării nr.1, în Municipiul 
Târnăveni. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Finanţarea acestor lucrări nu 
intra în atribuţiile Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, acestea se pot finanţa 
de către autorităţile locale din 
bugetele proprii. 
2. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

118.  Anexa nr.3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, la Tilul 51, alineatul 51, 

Suma este necesară pentru 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică a unor terenuri, în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Exproprierea pentru cauză de 
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cu suma de 100 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Senator PDL Birlea 
Gheorghe 

vederea realizării Drumului Expres 
Baia Mare – Satu Mare – Vaja 

utilitate publică a unor terenuri  
pentru construirea drumurilor 
expres este de competenta 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii. 
2. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

119.  Anexa nr.3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, la Tilul 51, alineatul 01, 
cu suma de 280 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Domnul senator PDL Păran 
Dorin 

Construcţia unui sediu nou pentru 
Primăria comunei Turdaş, Judeţul 
Hunedoara 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 
2. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar. 
120.  Anexa nr.3/15/02  Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, la Capitolul 7001, Tilul 70 
„Cheltuieli de capital”, pentru 
urmatoarele obiective din jud. 
Dambovita: 
 
1. Alimentare cu apa sat Cucuteni, 
comuna Motaieni 
Valoare – 500 mii lei 
2. Alimentare cu apa, comuna 
Pucheni 
Valoare – 500 mii lei 
3. Alimentare cu apa comuna 
Lunguletu  
Valoare – 500 mii lei 
4. Alimentare cu apa, comuna 
Matasaru 
Valoare – 500 mii lei 
5. Alimentare cu apa, comuna 
Cornesti 
Valoare – 500 mii lei 
6. Alimentare cu apa, satele Valeni 
si Mesteacan, comuna Valeni 
Dambovita 
Valoare – 1.000 mii lei 
  
TOTAL valoare – 3.500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 

Localitatile mai sus mentionate nu 
dispun de retele de apa, iar unele 
dintre ele sunt lucrari incepute din 
anii anteriori. Administratiile locale 
nu dispun de fondurile necesare 
exacutarii acestor investitii. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.      
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Locuintei listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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01 
 
Autor: Deputatii PSD+PC Ana 
Gheorghe, Stan Ion si Dumitru Ion si 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2009 este propusa 
suma de 250,0 mil lei 

121.  Anexa nr.3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, la Capitolul 7001, Tilul 
65, Articol 01 „Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabila”, pentru urmatoarele 
obiective din jud. Dambovita: 
 
1. Retea canalizare in curs de 
executie, comuna Vulcana Pandele 
Valoare – 500 mii lei 
2. Retea canalizare comuna 
Aninoasa 
Valoare – 200 mii lei 
3. Constructie canalizare comuna 
Doicesti 
Valoare – 500 mii lei 
 
TOTAL valoare – 1.200 mi lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Deputatii PSD+PC Ana 
Gheorghe, Stan Ion si Dumitru Ion si 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 

Localitatile mai sus mentionate nu 
dispun de retele de canalizare, iar 
unele dintre ele sunt lucrari 
incepute din anii anteriori, si sistate 
din lipsa de fonduri.  
Administratiile locale nu dispun de 
fondurile necesare exacutarii 
acestor investitii. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei este 
inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem 
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integrat de sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate” cu 
suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

122.  Anexa nr.3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, la Capitolul 7001, 
Subcapitol 03, Paragraf 01 
„Dezvoltarea sistemului de locuinte”, 
cu suma de 500 mii lei pentru 
Cofinantare ANL, comuna 
Aninoasa, jud. Dambovita 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Deputatii PSD+PC Ana 
Gheorghe, Stan Ion si Dumitru Ion si 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 

Lucrarile sunt incepute in anii 
anteriori,si abandonate din lipsa de 
fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele sunt cuprinse in 
pozitie globala in bugetul  
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale şi Locuintei, 
detalierea pe obiective se face de 
catre ordonatorul principal de 
credite. 
2. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
 

123.  Anexa nr.3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, la Capitolul 7001, Tilul 
65, Articol 01 „Cheltuieli aferente 

 Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
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programelor cu finantare 
rambursabila”, pentru urmatoarele 
obiective din jud. Dambovita: 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Deputatii PSD+PC Ana 
Gheorghe, Stan Ion si Dumitru Ion si 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.      
- Deasemenea menţionăm că nu 
se precizează suma ce se doreste 
a se suplimenta şi nici 
obiectivele propuse a se realiza.  
 

124.  Anexa nr.3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, la  titlul 51, alin. 01, cu 
suma de 50 mii lei , pentru lucrări de 
extindere a  reţelei de distribuţie a 
apei potabile, comuna Ciulniţa, 
Judeţul Ialomiţa.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
a  Guvernului   
 
Autori: domnul senator  PD-L 
Panţuru Tudor  
 

 Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.      
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Locuintei listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2009 este propusa 
suma de 250,0 mil lei 

125.  Anexa nr.3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, la  titlul 51, alin. 01, cu 
suma de 50 mii lei , pentru lucrări de 
extindere a canalizării oraşului 
Slobozia , Judeţul Ialomiţa.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
a  Guvernului   
 
Autori: domnul senator  PD-L 
Panţuru Tudor  
 

 Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.      
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
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de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei este 
inclusă fişa cod 
15.70.01.2007109 „Sistem 
integrat de sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate” cu 
suma de 229.000 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

126.  Anexa nr.3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, la  titlul 51, alin. 01, cu 
suma de 50 mii lei, pentru  
amenajare parcuri de agrement 
pentru copii in sat Ciulnita şi Ioan 
Ghica, comuna Ciulniţa, Judeţul 
Ialomiţa.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
a  Guvernului   
 
Autori: domnul senator  PD-L 

 Se respinge amendamentul 
întrucât; 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul MDRL  a acestor 
obiective. 
 - Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Panţuru Tudor  
 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.     
 

127.  Anexa nr.3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, la  titlul 51, alin. 01, cu 
suma de 50 mii lei, pentru  
îndiguire, comuna Borduşani, Judeţul 
Ialomiţa.   
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
a  Guvernului   
 
Autori: domnul senator  PD-L 
Panţuru Tudor  
 

 Se respinge amendamentul 
întrucât; 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul MDRL  a acestor 
obiective. 
 - Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.      
 

128.  Anexa nr.3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, la  titlul 51, alin. 01, cu 
suma de 200 mii lei, pentru  
amenajare piaţă centrală în oraşul 
Victoria, Judeţul Braşov.      
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
a  Guvernului   
 
Autori: domnul senator  PD-L  
Rasaliu Marian 
 

 Se respinge amendamentul 
întrucât; 
Nu exista temei legal pentru 
finantarea de la bugetul de stat 
prin bugetul MDRL  a acestor 
obiective. 
 - Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în cursul exerciţiului bugetar 
129.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
Se propune alocarea, în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, a sumei de 670.783,05 lei 
pentru lucrarea „Pod metalic, punţi 
pietonale, comuna Solonţ, judeţul 
Bacău”. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Senator PSD Elena MITREA 

Menţionăm că unitatea 
administrativ-teritorială a comunei 
Solonţ, judeţul Bacău beneficiază 
de finanţare în cadrul programului 
de dezvoltare a infrastructurii din 
spaţiul rural, conform HG 856/ 
2007 Anexa 2. Întrucât sumele 
alocate până în prezent , din 
valoarea totală a contractului de 
execuţie( 1065783,05 RON), 
respectiv 395.000 lei, nu acoperă 
cheltuielile pentru lucrările 
prevăzute în graficul fizic şi valoric 
total de execuţie, constructorul a 
sistat lucrările. Precizăm că 
demersul nostru priveşte urgentarea 
obţinerii fondurilor necesare 
derulării acestor lucrări şi finalizării 
lor, mai ales că în anul 2005, 
comuna a fost grav afectată de 
inundaţii. 

Se propune respingereaa  
amendamentului intrucat: 
1.Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
2. Fondurile nu sunt prevazute 
în bugetul MDRL.  
3. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
4. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
 

130.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune alocarea, în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, a sumei de 8.900.000 lei  
pentru reabilitarea străzilor din 
oraşul Buhuşi, jud. Bacau proiect 
important pentru accelerarea pulsului 
economic buhuşean. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Senator PSD Elena MITREA 

Programul operaţional regional Axa 
2 pentru infrastructura rutieră, 
proiect care a fost declarat eligibil 
şi a cărui documentaţie se află în 
prezent la AM POR Bucureşti 
pentru întocmirea contractului de 
finanţare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Contractul a fost returnat la 
Organismul Intermediar (ADR 
Nord Est) pentru refacere. 
Semnarea contractului este 
estimata a se realiza in perioada 
urmatoare. In proiectul de buget 
al MDRL au fost  alocate 
fondurile necesare. 
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131.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune alocarea, în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, a sumei de 495.000 lei 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă a comunităţii de rromi din 
Colonia Bistriţei-Buhuşi- judeţul 
Bacău - pentru construirea unei băi 
comunale şi a unui punct sanitar în 
localitatea respectivă. 
 
Sursa de finanţare: Fondul Român 
de Dezvoltare Socială , Programul de 
Intervenţii Prioritare ( PIP). 
 
Autor: Senator PSD Elena MITREA 

Menţionăm că solicitarea de 
finanţare a fost depusă la data de 30 
noiembrie 2008, aflându-se în etapa 
de verificare a eligibilităţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sumele aferente finanţării 
programelor din Fondul Român 
de Dezvoltare Socială nu sunt 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei. 
2. Subproiectele propuse la 
finanţare în cadrul Programului 
de Intervenţii Prioritare ( PIP) 
derulat de Fondul Român de 
Dezvoltare Socială (program 
finanţat dintr-un împrumut 
BIRD şi din sume alocate de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice) 
sunt depuse de Administraţia 
Publică Locală care pot fi în 
parteneriat cu ONG-urile. Aceste 
subproiecte se cofinanţează cu 6 
– 30% din bugetul 
Administraţiei Publice Locale 
şi/sau al ONG-urilor. A fost 
depus proiectul integrat (baie 
comunală şi centru de îngrijire) 
la Fondul Român de Dezvoltare 
Socială, iar Primăria Buhuşi s-a 
angajat să participe cu 94.386 lei 
la finanţarea lui. În cazul în care 
primăria nu dispune de fonduri, 
ea se adresează judeţului, dar în 
nici un caz Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, care nu are calitatea 
de a se implica sau de a 
cofinanţa astfel de proiecte. 

132.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu  suma de 80.000.  lei, la 
titlul 51, alin.01  pentru:finalizarea 
lucrarilor de extindere a retelei de 
alimentatre cu apa in zona 
Obideanca, com Urechesti 
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina si domnul deputat 
PD-L Răzvan Mustea Şerban   
 

Se solicita admiterea 
amendamentului  avand in vedere 
ca in momentul de fata peste 100 de 
familii nu beneficiaza de alimentare 
cu apa. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare. 
2Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Locuintei listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2009 este propusa 
suma de 250,0 mil lei. 
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133.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu  suma de 200.000.  lei, 
la titlul 51, alin.01  pentru realizarea 
lucrărilor reţele ialimentare cu apă 
în satul Salcia Nouă, Comuna 
Ciorăşti, Jud. Vrancea  
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina si domnul deputat 
PD-L Răzvan Mustea Şerban   
 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
realizării lucrărilor reţelei de 
alimentare cu apă. 
Acest sat, cu o populaţie de 600 
locuitori nu are acces la apă decât 
de la cel puţin 4 km şi fântânile 
sunt în stare avansată de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare. 
2. Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Locuintei listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2009 este propusa 
suma de 250,0 mil lei. 

134.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu  suma de 350.000.  lei, 
la titlul 51, alin.01  pentru realizarea 

Finalizarea lucrarii va deservi 120 
de familii precum si septelul de cca 
150 bovine mari aferent 
Satenii au achizitionat prin eforturi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare. 
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lucrărillor reţele alimentare cu apă 
în sat Cerbu, comuna Jitia, Judetul 
Vrancea 
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina  
 

proprii un bazin de colectare de 50 
tone, dar nu mai dispun de banii 
necesari continuarii si finalizarii 
lucrarilor precum si executia 
proiectarii (zona montana 
defavorizata) 
Lucrarea este vitala si din punct de 
vedere al sigurantei sanitar-
veterinare. Bovinele mari si 
ovinele, numeroase in satul amintit, 
se adapa din doua balti aflate in 
imediata vecinatate a drumului jitia 
– Vintileasca, lucru extrem de 
periculos pentru sanatatea 
oamenilor si septelului. 
 

2Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Locuintei listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2009 este propusa 
suma de 250,0 mil lei. 

135.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, la Anexa nr.3/15 Titlul 51 
Art. 01 alin. 13 Transferuri pentru 
lucrări de cadastru imobiliar cu suma 
de 86.000 mii lei suma de 10.000 mii 
lei, la 96.000 mii lei.  
 

Suma suplimentară de 86.000 mii 
lei este destinată pentru efectuarea 
cadastrului gratuit pentru 
persoanele ale căror terenuri  sunt 
obiectul exproprierilor în vederea 
dezvoltării infrastructurii, precum şi 
pentru persoanele ale căror terenuri 
fac obiectul programelor pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Conform prevederilor 
Hotărârii de Guvern nr. 
855/2001 privind modificarea 
Hotărârii de Guvern nr. 
525/1996 pentru aprobarea 
regulamentului general de 
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Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: doamna senator Sorina 
Luminiţa Plăcintă şi  domnii senatori  
Alexandru Pereş, David Gheorghe, 
Orest Onofrei – PD-L 

absorbţia fondurilor europene. 
 
 

urbanism, finanţarea elaborării 
şi/sau actualizării planurilor 
urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de 
urbanism se realizează din 
bugetele locale ale unităţilor 
administrativ – teritoriale, 
precum şi de din transferuri de la 
bugetul de stat prin Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei. 
2. Pentru anul 2009 fondurile 
alocate în bugetul de stat cu 
această destinaţie sunt în sumă 
de 5.100 mii lei. Sumele pe 
localităţi se aprobă de 
ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
3. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

136.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu suma de 1.000 mii lei 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
1.Fondul de rezerva bugetara la 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 115 -

pentru Centrul Civic al municipiului 
Vulcan, judeţul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor, domnul senator 
PSD+PC Nicula Vasile Cosmin şi 
domnul deputat PSD+PC Resmeriţă 
Cornel-Cristian 

industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
 
Motivatia admiterii: 
Această sumă este necesară pentru 
amenajarea şi construirea Centrului 
Civic al municipiului Vulcan, 
judeţul Hunedoara. Există studiu de 
fezabilitate pentru acest proiect. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

dispozitia Guvernului inscris in 
proiectul de buget pe anul 2009 
este la dispozitia Guvernului se 
va utiliza pentru finantarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevazute aparute in cursul 
exercitiului bugetar pe baza de 
hotarare de guvern conform 
prevederilor art. 30(2) din Legea 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice cu modificarile si 
completarile ulterioare.                  
 2.Amenajarea si construirea 
centrului civic Vulcan, ar putea 
fi eligibil pentru finantare din 
POR, pe axa 1”Sprijinirea 
dezvoltarii durabile a oraselor-
poli urbani de crestere”, si sa 
respecte toate cerintele 
dezvoltarii unui centru urban asa 
cum rezulta din Planul Integrat 
de Dezvoltare Urbana al 
municipiului Vulcan. Data 
depunerii primelor solicitari de 
proiecte pe axa nr 1 POR a fost 
aminata,din martie pentru prima 
jumatate a lunii mai. 

137.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu suma de 7.900 mii lei 
pentru reabilitarea unor blocuri de 
locuinţe situate în localităţile din 
zonele defavorizate conform 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului inscris in 
proiectul de buget pe anul 2009 
este la dispozitia Guvernului se 
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Ordonanţei de urgenţă 125/2004, 
respectiv blocurile din oraşul 
Uricani, judeţul Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor,domnul senator PSD+PC 
Nicula Vasile Cosmin şi domnul 
deputat PSD+PC Resmeriţă Cornel-
Cristian 

Motivatia admiterii: 
Starea blocurilor este precară şi 
necesită reabilitare. 
Documentaţia pentru acest proiect 
este depusă la Compania Naţională 
de Investiţii SA. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 
 

va utiliza pentru finantarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevazute aparute in cursul 
exercitiului bugetar pe baza de 
hotarare de guvern conform 
prevederilor art. 30(2) din Legea 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
- Sumele sunt cuprinse in pozitie 
globala in bugetul  Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, detalierea pe 
obiective se face de catre 
ordonatorul principal de credite 
prin liste separate. 
 - In anul 2009 în proiectul de 
buget al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei pentru Programul 
reabilitare blocuri situate in 
localitati din zone 
defavorizate, este prevazuta 
suma de 6.000 mii lei 
Deasemenea, potrivit Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
125/2004 privind instituirea unor 
măsuri speciale de reabilitare a 
unor blocuri de locuit situate în 
zone defavorizate, sumele 
necesare se alocă pe baza 
programelor elaborate de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
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şi Locuinţei şi se aprobă prin 
hotărâre de Guvern. 

138.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu suma de 10.000 mii lei 
pentru Proiectul Reabilitarea şi 
Modernizarea străzilor în localitatea 
Lupeni, judeţul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor, domnul senator 
PSD+PC Nicula Vasile Cosmin şi 
domnul deputat PSD+PC Resmeriţă 
Cornel-Cristian 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
 
Motivatia admiterii: 
Această sumă se impune pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
străzilor în localitatea Lupeni. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
1.Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului inscris in 
proiectul de buget pe anul 2009 
este la dispozitia Guvernului se 
va utiliza pentru finantarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevazute aparute in cursul 
exercitiului bugetar pe baza de 
hotarare de guvern conform 
prevederilor art. 30(2) din Legea 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
2. Proiectul ar putea fi eligibil 
pentru finantare din POR, pe axa 
1”Sprijinirea dezvoltarii durabile 
a oraselor-poli urbani de 
crestere”. 

139.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu suma de 2.500 mii lei 
pentru reparaţii străzi şi alei 
pietonale din oraşul Uricani, judeţul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia economică, industrii 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
 
Motivatia admiterii: 
Această sumă se impune pentru 
executarea reparaţiilor străzilor şi 
aleilor pietonale din oraşul Uricani 
judeţul Hunedoara. Menţionăm că 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
1.Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului inscris in 
proiectul de buget pe anul 2009 
este la dispozitia Guvernului se 
va utiliza pentru finantarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevazute aparute in cursul 
exercitiului bugetar pe baza de 
hotarare de guvern conform 
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şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor,domnul senator PSD+PC 
Nicula Vasile Cosmin şi domnul 
deputat PSD+PC Resmeriţă Cornel-
Cristian 

pentru aceste lucrări este elaborată 
documentaţia tehnico-economică. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

prevederilor art. 30(2) din Legea 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

2. Proiectul ar putea fi eligibil 
pentru finantare din POR, pe axa 
1”Sprijinirea dezvoltarii durabile 
a oraselor-poli urbani de 
crestere”. 

140.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi a 
Locuinţei cu suma de 130 mii lei 
pentru : 
1. Modernizarea căminului 
cultural Racova, sat Racova, 
comuna Udeşti, judeţul Suceava – 
30 mii lei. 
2. Modernizarea căminului 
cultural Vereşti, comuna Vereşti, 
judeţul Suceava – 20 mii lei. 
3. Modernizarea căminului 
cultural Giurgeşti, sat Giurgeşti, 
comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava – 20 mii lei. 
4. Modernizarea căminului 
cultural Băneşti, satul Băneşti, 
comuna Fântânele, judeţul 
Suceava – 20 mii lei. 
5. Modernizarea căminului 
cultural Buneşti, sat Buneşti, 
comuna Buneşti, judeţul Suceava – 

Zona Fălticeni, judeţul Suceava, 
este un loc special pentru cultura 
naţională, fiind cea de a treia zonă 
emitentă de personalităţi ale vieţii 
cultural artistice din România, după 
Bucureşti şi Iaşi. Numit odinioară 
„locul unde nu s-a întâmplat nimic” 
de către Marele Sadoveanu, 
Fălticenii sunt locul de obârşie sau 
locul prin care şi-au purtat paşii 
Lovineştii, Cazabanii, Creangă, 
Birlic, Mihai Băcescu, Nicu Gane, 
Artur Gorovei, Ion Irimescu, 
Constantin Ciopraga şi mulţi alţii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,  
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2. În proiectul de buget al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei pe anul 
2009 pentru construirea de 
aşezăminte culturale este 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 119 -

20 mii lei. 
6. Modernizarea căminului 
cultural Baia, sat Baia, comuna 
Baia, judeţul Suceava – 20 mii lei. 
 
 Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009. 
 
Autor: domnul Nechifor Cătălin – 
Ioan,  deputat PSD 
 
 

prevăzută suma de 53.835 mii lei 
faţă de 1.500 mii lei în anul 
2008. 

141.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei capitolul 5001, alineatul 
51.02.20 „Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor” cu 
suma de 4.000 mii lei de la 250.000 
mii lei la 254.000 mii lei 
 
Sursă de finantare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: domnii deputaţi UDMR 
Lakatos Petru, Erdei Doloczki Istvan 
 

Necesitatea finalizării lucrărilor 
începute în comunele Cetariu şi 
Cherechiu, judeţul Bihor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Locuintei listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

142.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu suma de 3.130 mii lei 
pentru: 

- Cămin cultural sat Sfânta 
Elena, comuna Coroninii, 
judeţul Caraş Severin 50 mii 
lei; 

- Cămin cultural sat Eibental, 
comuna Dubova, judeţul 
Mehedinţi 30 mii lei; 

- Cămin cultural sat Budoi, 
comuna Popeşti, judeţul 
Bihor 50 mii lei; 

- Campus şcolar Liceul 
Teoretic J.G. Tajovsky 
Nădlac, Arad 3000 mii lei. 

 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: domnul deputat Merka 
Adrian Miroslav Grupul parlamentar 
al minorităţilor naţionale 

Necesitatea urgentă de sume pentru 
lucrări de reparaţii, consolidări, 
proiectări pentru buna desfăşurare a 
activităţilor din incinta unităţilor de 
cult şi cultură. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,  
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2. În proiectul de buget al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei pe anul 
2009 pentru construirea de 
aşezăminte culturale este 
prevăzută suma de 53.835 mii lei 
faţă de 1.500 mii lei în anul 
2008. 

143.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Locuinţei cu suma de 2600 mii lei 
pentru reabilitarea următoarelor 
dispensare umane: 
1. Dispensar Uman oraş Ulmeni,  
judeţul Maramureş – 600 mii lei 
2. Dispensar Uman comuna Miresu 
Mare,  
judeţul Maramureş – 400 mii lei 
3. Dispensar Uman comuna 
Satulung, judeţul Maramureş – 400 
mii lei 
4. Dispensar Uman comuna Basesti, 
judeţul Maramureş – 300 mii lei 
5. Dispensar Uman comuna Gardani, 
judeţul Maramureş – 300 mii lei 
6. Dispensar Uman oraş Seini,  
judeţul Maramureş – 600 mii lei 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: domnul deputat PD-L 
Nicolae Bud  

1.  Conform Legii 95/2006 
privind reforma in domeniul 
sanatatii, de la bugetul de stat se 
asigura fonduri pentru realizarea 
obiectivelor de investitii noi, iar 
finantarea acestor unitati se face 
de la bugetul unitatilor 
administrativ teritoriale. 
2. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

144.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu suma de 30.000 lei 
pentru Căminul Cultural Aiton şi 
Căminul Cultural Rediu, comuna 
Aiton, jud. Cluj 
 
Sursa: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 

Continuarea lucrărilor de reabilitare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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Autor : Senator,  
 Alexandru Cordoş PSD+PC 
 

aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,  
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2. În proiectul de buget al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei pe anul 
2009 pentru construirea de 
aşezăminte culturale este 
prevăzută suma de 53.835 mii lei 
faţă de 1.500 mii lei în anul 
2008. 

145.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune alocarea sumei de 50.000 
lei pentru Adăpostul pentru 
persoanele vârstnice     ” Sfântul 
Daniel” din municipiul Turda, jud. 
Cluj 
Sursa: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor : Senator,  
 Alexandru Cordoş PSD+PC 
 

Suma este necesară pentru 
realizarea lucrărilor de reparaţii şi 
pentru dotari  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1. Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor obiective de la 
bugetul de stat prin bugetul 
MDRL. 
2. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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146.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

SE PROPUNE INTRODUCEREA 
UNUI NOU OBIECTIV DE 
INVESTIŢII: 
- Fişă obiectiv de investiţii 
„Reabilitare, modernizare şi 
consolidare casa de cultură „Grigore 
Kiazim” în orasul Măcin, judeţul 
Tulcea”, cu suma de 420.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în 
anexa 3/15/29, programul construire 
aşezăminte culturale.  
 
Autor: Senator Belacurencu Trifon - 
PSD 
 

Clădirea a fost construită în anul 
1964, drept pentru care toate 
elementele de finisaj sunt degradate 
atât moral cât şi fizic. 
Amplasamentul prezintă un corp 
alcătuit dintr-o sală de spectacol, 
scenă şi spaţiu de depozitare decor 
în regim de parter, iar restul 
suprafeţei este împărţită cu planşeu 
intermediar la cota de +3,50 m 
desfăşurându-se practic în regim de 
înălţime P+1. 
Toate finisajele interioare, deşi se 
observă încercări de reparaţii 
curente făcute în timp, sunt 
degradate şi depăşite moral. 
Principala intervenţie în cadrul 
reabilitării este la nivelul sălii de 
spectacol atât din punctul de vedere 
al spaţiului exterior cât şi al relaţiei 
acesteia cu exteriorul. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,  
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2. În proiectul de buget al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei pe anul 
2009 pentru construirea de 
aşezăminte culturale este 
prevăzută suma de 53.835 mii lei 
faţă de 1.500 mii lei în anul 
2008. 

147.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune alocarea, în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei, a sumei de 150.000 lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
reabilitare la Scoala cu clasele I-
VIII,nr4, str.Horia nr.8 Jud.Botosani  
 

In acest moment cladirea se afla in 
conditii improprii-lipsa apa curenta, 
gr.sanitare exterior 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor obiective de la 
bugetul de stat prin bugetul 
MDRL. 
2. Potrivit art. 30 din Legea  
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: domnul senator PSD+PC 
Gheorghe Marcu 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

148.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu suma de 100 mii lei 
pentru sediu primărie localitatea 
Tomşani, judeţul Vâlcea 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: domnul deputat PSD+PC 
Aurel Vlădoiu 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi extinderea primăriei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
1.Nu exista temei legal pentru 
finantarea acestor obiective de la 
bugetul de stat prin bugetul 
MDRL. 
2. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

149.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu suma de 280.000 lei în 
vederea realizării obiectivului: 
alimentarea cu apă în comuna Ioan 
Corvin, judeţul Constanţa 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 

Obiectiv investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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al Guvernului 
 
Autor: domnul senator PSD Nicolae 
Moga 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Locuintei listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2009 este propusa 
suma de 250,0 mil . lei.  
Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

150.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu suma de 280.000 lei, in 
vederea realizarii obiectivului: 

Obiectiv investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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alimentarea cu apa in satul 
Potarnichea, comuna Topraisar, jud 
Constanta 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
Autor : domnul senator PSD 
Alexandru Mazăre 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei repartizeaza pe judete 
suma prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Locuintei listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2009 este propusa 
suma de 250,0 mil . lei. 
Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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151.  Anexa nr.3/15/27 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu suma de 2.000 mii lei 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Cămin Cultural Vişina, jud. Olt 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Primului Ministru 
 
Autori: domnii senatori PSD Ion 
Toma şi Dan Coman Şova şi domnul 
deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică  

Sumele sunt necesare pentru 
lucrările de reabilitare şi 
modernizare a „Căminului 
Cultural” Vişina, jud. Olt, acesta 
având o vechime de peste 40 de ani, 
aflându-se într-o stare avansată de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,  
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2. În proiectul de buget al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei pe anul 
2009 pentru construirea de 
aşezăminte culturale este 
prevăzută suma de 53.835 mii lei 
faţă de 1.500 mii lei în anul 
2008. 
3.Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

152.  Anexa nr.3/15/26  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

La 680 - Program – Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor se propune introducerea 
si finanţarea unui obiectiv nou: 
 
Reabilitare drum comunal DC 33 
Făureşti - Ciocotiş, judeţul 
Maramureş (valoarea totală a 
proiectului: 500.000 lei) 
 
Alocare bugetară 2009: 500.000 lei 
Credit de angajament: 500.000 lei 
Credite bugetare: 500.000 lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor, şi domnul deputat 
PSD+PC Cătălin Cherecheş , Grup 
parlamentar al PSD+PC. 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
 
Motivaţia admiterii: 
 Zona pe care o deserveşte acest 
drum comunal este intens populată 
şi are o valoare turistică importantă. 
Considerăm că finanţarea acestui 
obiectiv va conduce la 
modernizarea zonei, va atrage 
investiţii private si va reduce 
diferenţa dintre rural si urban. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează ordonatorul 
principal de credite pentru al 
cărui buget se propune 
suplimentarea. 
- Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate se finanţează prin 
bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuintei. 
- Pentru acest program in anul 
2009 este propusă suma de 
350,42 milioane lei, de 2,5 ori 
mai mult dacat in anul 2008. 

Potrivit Hotărârii Guvernului 
Nr.577/1997, republicată, suma 
pentru finanţarea acestui 
program se aprobă în pozitie 
globală şi se repartizează pe 
judete de ordonatorul principal 
de credite. 
Pentru anul 2009 este propusa 
suma de 350,42 mil. Lei. 

153.  Anexa nr.3/15/26  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

La 680 - Program – Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor se propune introducerea 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se precizează ordonatorul 
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si finanţarea unui obiectiv nou: 
Reabilitare drum comunal DC 72 
Remetea – Posta, judeţul Maramureş 
(valoarea totală a proiectului: 
1.800.000 lei) 
 
Alocare bugetară 2009: 800.000 lei 
Credit de angajament: 800.000 lei 
Credite bugetare: 800.000 lei 
 
Estimare 2010: 1.000.000 lei 
 
 
 
Sursa de finanţare:  : Bugetul de 
stat 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor, şi domnul deputat 
PSD+PC Cătălin Cherecheş , Grup 
parlamentar al PSD+PC. 
 

industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
 
Motivaţia admiterii: 
 Zona pe care o deserveşte acest 
drum comunal este intens populată, 
are şi o valoare turistică importantă, 
considerăm că finanţarea acestui 
obiectiv va conduce la 
modernizarea zonei, va atrage 
investiţii private şi va reduce 
diferenţa dintre rural şi urban. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

principal de credite pentru al 
cărui buget se propune 
suplimentarea. 
- Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate se finanţează prin 
bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuintei. 
- Pentru acest program in anul 
2009 este propusă suma de 
350,42 milioane lei, de 2,5 ori 
mai mult dacat in anul 2008. 

Potrivit Hotărârii Guvernului 
Nr.577/1997, republicată, suma 
pentru finanţarea acestui 
program se aprobă în pozitie 
globală şi se repartizează pe 
judete de ordonatorul principal 
de credite. 
Pentru anul 2009 este propusa 
suma de 350,42 mil. Lei. 

154.  Anexa nr.3/15/27 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu suma de 2.000 mii lei 
pentru construirea de sedii pentru 
aşezăminte culturale. 
Program 581 – Proiectarea şi 
construirea de sedii pentru 
asezăminte culturale, în localităţile 
unde nu există asemenea instituţii, în 

Sumele sunt necesare pentru 
construirea unui Cămin Cultural în 
comuna  nou înfiinţată - Ipoteşti, 
judeţul Olt 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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mediul rural şi mic urban 
Obiectiv: Cămin Cultural în 
comuna Ipoteşti, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Primului Ministru 
 
Autori: domnul senator PSD Ion 
Toma şi domnii deputaţi PSD 
Valeriu Steriu şi Doru Claudian 
Frunzulică  

culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii,  
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2. În proiectul de buget al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei pe anul 
2009 pentru construirea de 
aşezăminte culturale este 
prevăzută suma de 53.835 mii lei 
faţă de 1.500 mii lei în anul 
2008. 

155.  Anexa nr.3/15/27 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei cu suma de 2.000 mii lei 
pentru construirea de sedii pentru 
aşezăminte culturale. 
Program 581 – Proiectarea şi 
construirea de sedii pentru 
asezăminte culturale, în localităţile 
unde nu există asemenea instituţii, în 
mediul rural şi mic urban 
Obiectiv: Cămin Cultural în 
comuna Ipoteşti, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Primului Ministru 
 

Sumele sunt necesare pentru 
construirea unui Cămin Cultural în 
comuna  nou înfiinţată - Ipoteşti, 
judeţul Olt 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:       
1. Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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Autori: domnul senator PSD Ion 
Toma şi domnii deputaţi PSD 
Valeriu Steriu şi Doru Claudian 
Frunzulică  

nivelul Ministerului Culturii,  
Cultelor şi Patrimoniul Naţional. 
2. În proiectul de buget al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei pe anul 
2009 pentru construirea de 
aşezăminte culturale este 
prevăzută suma de 53.835 mii lei 
faţă de 1.500 mii lei în anul 
2008. 

156.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei 

Comisiile pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului –volumul C, 
pozitiile 24-606 

  

157.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

23-28, 545, 56, 94, 95, 110, 112, 
117, 169, 175-178, 181, 221, 242, 
244-246, 291, 295, 300, 302, 303, 
356, 361, 363-384, 386,-388, 390, 
392-396, 399, 400, 402-405, 408, 
409, 411-416, 421, 422, 427, 433, 
439-444, 448, 449, 450, 452-454, 
457, 459, 460, 461, 463, 467-472, 
478-480, 482, 497, 498, 501, 502, 
504, 506, 508-510, 514, 516-5187, 
522-526, 538, 564, 566, 567, 573, 
578, 584, 585, 589, 594, 596, 597, 
599, 600, 601, 603, 606, 609, 611, 
612, 618, 619, 626, 627, 629, 636, 
637, 640-642, 646-649, 653, 654, 
661, 663, 664, 667, 674, 677, 679, 
685, 686, 688, 694, 720, 724, 725, 
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729, 731-737, 739, 741, 778-811, 
822-832, 848-865, 873-876, 881, 
882, 895, 905-908, 913, 924, 931, 
954, 990, 1021, 1029, 1047, 1049, 
1051, 1052, 1056, 1058-1061, 1063, 
1064, 1067, 1071-1075, 1077, 1078, 
1124-1142, 1149, 1153, 1159, 1160, 
1163, 1164-1168, 1172. 

 . 
 

158.  Anexa nr.3/16/02 Ministerul 
Finantelor Publice 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Finantelor Publice cu 
suma de 200.000 mii lei ,  la anexa 
3/16/02-Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole şi alineate după 
caz pe anii 2007-2009 ( sume alocate 
din bugetul de stat) , capitolul 5001 
pentru obiectivul Construcţia pistei 
aeroportului Iaşi. 
 
Sursă de finanţare: bugetul 
Ministerului Finantelor Publice prin 
Fondul Naţional de Dezvoltare. 
 
Autori: domnul senator PNL Varujan 
Vosganian şi domnul deputat PNL 
Relu Fenechiu  
 
 

Asigurarea fondurilor necesare 
pentru realizarea obiectivului  
Construcţia pistei aeroportului Iaşi. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Obiectivul de investiţii 
Construcţia pistei aeroportului 
Iaşi nu se regăseşte ca obiectiv 
distinct în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Finanţelor Publice. 
- Potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2006 privind 
înfiinţarea Fondului Naţional de 
Dezvoltare, acesta se 
repartizează pe bază de hotărâri 
ale Guvernului la propunerea 
unor ordonatori principali de 
credite ai bugetului de stat. 
- Aeroportul Iaşi este aeroport de 
inters local, iar lucrările la 
construcţia pistei se finanţaeză 
din bugetul autorităţilor publice 
locale.    

159.  Anexa nr.3/17 Ministerul Justitiei si Se propune suplimentarea cu Amendament respins de Comisia Se respinge amendamentul 
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Libertatilor Cetatenesti 5.000 mii lei a bugetului 
Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, la 
capitolul 66.01 Ordine publică şi 
Siguranţă Naţională pentru 
construirea Palatului de Justiţie 
al judeţului Vrancea.  
 
Sursă de finantare: Fondul de 
rezervă bugatară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări din 
Senat şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi din Camera 
Deputaţilor, domnul Senator 
PSD+PC Miron Tudor Mitrea  şi 
domnii deputaţi PSD+PC Cristian 
Sorin Dumitrescu, Angel Tîlvăr şi 
Ciprian Nica 
 

juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări din Senat şi 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi din Camera 
Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Actualul sediu al Tribunalului 
Vrancea şi al Judecătoriei 
Focşani este o clădire de 
patrimoniu care se află încadrată 
în clasa 1 de risc seismic şi, 
conform raportului expertului 
tehnic atestat, trebuie consolidată 
în regim de urgenţă deoarece, în 
acest moment, este în pericol de 
prăbuşire. 
Totodată, clădirea în care îşi 
desfăşoară activitatea Parchetele 
de pe lângă Tribunalul Vrancea 
şi Judecătoria Focşani este 
subiectul unui proces de 
revendicare.  
În sediul Palatului de Justiţie îşi 
vor desfăşura activitatea 
Tribunalul Vrancea, Judecătoria 
Focşani şi Parchetele de pe lângă 
Tribunalul Vrancea şi 
Judecătoria Focşani.  
 
Motivaţia respingerii: 

întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Deasemenea, responsabilitatea 
stabilirii prioritatilor in 
realizarea obiectivelor de 
investitii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Justitiei si 
Libertatilor Cetatenesti au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit alin (1) al art. 
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Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât nu există un proiect de 
finanţare înscris în bugetul de stat 
în acest sens. 

43 din Legea nr. 500/2002. 
 

160.  Anexa nr.3/17/02 Ministerul 
Justitiei si Libertatilor Cetatenesti 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Justitiei si Libertatilor 
Cetatenesti , la titlul 71 Active 
Nefinanciare, art.01 Active fixe, alin. 
01 Construcţii cu suma de 3.500.000 
lei pentru pentru înfiinţarea 
Judecătoriei Scorniceşti, oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
 
 
 
 Autori: Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări din 
Senat şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat PNL 
Gigel Ştirbu 

Amendament respins de Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări din Senat şi 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi din Camera 
Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Necesitatea asigurării unor 
condiţii de lucru decente şi un 
spaţiu adecvat lucrului cu 
cetăţenii. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât există o hotărâre a 
Tribunalului Olt prin care 
judecătoria Scorniceşti a fost 
desfiinţată. Oportunitatea 
reînfiinţării acestei judecătorii 
trebuie să se realizeze la nivelul 
unei decizii a Consiliului Superior 
al Magistraturii. 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Justitiei si 
Libertatilor Cetatenesti au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit alin (1) al art. 
43 din Legea nr. 500/2002. 
 

161.  Anexa nr.3/17/02 Ministerul 
Justitiei si Libertatilor Cetatenesti 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Justitiei si Libertatilor 
Cetatenesti , la titlul 71 Active 
Nefinanciare, art.01 Active fixe, alin. 
01 Construcţii pentru Judeţul 
Vâlcea în vederea realizării 
următoarelor obiective de 
investiţii : 
 - „Achiziţionare teren în 
vederea construirii unui nou 
sediu pentru Judecătoria 

Amendament respins de Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări din Senat şi 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi din Camera 
Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
şcolare. 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului, întrucât 
reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
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Horezu”, Horezu,   cu suma de 
1.285 mii lei ; 
 - „Achiziţionare clădire pentru 
sediul Judecătoriei Drăgăşani”, 
oraşul Drăgăşani   cu suma de 
308 mii lei . 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări din 
Senat şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi din Camera 
Deputaţilor, domnul senator PNL 
Emilian Frăncu  şi domnul deputat 
PNL Cristian Buican  
 

 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
pentru următoarele considerente: 
1) În ceea ce priveşte achiziţionarea 
unui teren pentru construirea unui 
sediu nou pentru judecătoria 
Horezu, există un litigiu pe rolul 
instanţelor judecătoreşti ceea ce 
împiedică alocarea de fonduri în 
acest sens. 
2) Referitor la achiziţionarea unei 
clădiri pentru sediul Judecătoriei 
Drăgăşani, deja s-au prevăzut în 
Bugetul de stat pe anul 2009 sume 
în această direcţie. 
 

legi. 
De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 
- Suplimentar faţă de cele mai 
sus, facem menţiunea că, având 
în vedere prevederile legale în 
vigoare, cheltuielile pentru 
achizitia de imobile se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„a) achizitii de imobile”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite, iar în proiectul de buget 
acestei categorii de investiţii 
Ministerul Justitiei si Libertatilor 
Cetatenesti a alocat suma de 
1.900 mii lei. 
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162.  Anexa 3/17 Ministerul Justitiei si 
Libertatilor Cetatenesti 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitia 1180. 

  

163.  Anexa nr.3/18 Ministerul Apararii 
Nationale 

Se propune alocarea sumei de 
304.552.000 mii lei pentru 
finantarea contractului de 
modernizare a avioanelor IAR 
99,715 şi 716 la fabrica de avioane 
Craiova. 
 
Autori: Comisiile pentru apărare, 
ordine publică si siguranţa naţională 
din Senat şi Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţa naţională 
din Camera Deputaţilor  şi domnul 
deputat  PNL Radu Matei Brătianu 

Amendament respins de comisiile 
pentru apărare, ordine publică si 
siguranţa naţională din Senat şi 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţa naţională din 
Camera Deputaţilor  
 
Motivaţia admiterii  
 
Acest contract reprezintă unica 
sursă de finantare şi, implicit de 
acoperire a salariilor dar nu a fost 
avute în veder a întocmirea 
proiectului de buget. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
 Acest program de modernizare nu 
se aplă printre priorităţile 
Ministerul Apărării Naţionale. 
Acceptarea amendamentului ar 
conduce la suplimentarea bugetului 
ministerului în detrimentul altor 
instituţii.  

Se propune respingerea întrucât: 
- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- deasemenea, în proiectul de 
buget al Ministerului Apărării 
Naţionale la cap. 60.10 
„Apărare”, la poziţia „C-Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
de investiţii „e – alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite, 
este prevăzută suma de 898.343 
mii lei. 
 

164.  Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Administratiei şi 
Internelor cu suma de 250.000 lei 
pentru Sediu nou administrativ 
primărie comuna Solovăstru 
 
Autori: domnul deputat PSD Vasile 

Investiţie nefinalizată, suma 
solicitate este necesară pentru 
finalizare.. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
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Gliga o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Lucrarile de constructii 
propuse nu sunt de competenta 
sau in domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenta 
administratiei publice locale). 

165.  Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru primăria din comuna 
Băiţa judeţul Hunedoara.  
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: domnul senator Nicula 
Vasile Cosmin şi domnul deputat 
Resmeriţă Cornel-Cristian 

Se impune alocarea acestei sume 
deoarece sediul actual al primăriei 
este impropriu desfăşurării în bune 
condiţii a activităţii primăriei. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Lucrarile de constructii 
propuse nu sunt de competenta 
sau in domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenta 
administratiei publice locale). 

166.  Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune alocarea sumei de 750 
mii lei pentru primăria din comuna 
Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara.  
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: domnul senator Nicula 
Vasile Cosmin şi domnul deputat 

Această sumă este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
pentru sediul Primăriei Sălaşu de 
Sus. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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Resmeriţă Cornel-Cristian urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar- 
Lucrarile de constructii propuse 
nu sunt de competenta sau in 
domeniul de activitate al MAI 
(sunt de competenta 
administratiei publice locale). 

167.  Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune alocarea sumei de 140 
mii lei pentru continuarea 
construcţiei noului sediu al 
primăriei din localitatea Conţeşti, 
judeţul Dâmboviţa.  
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: domnul senator Calcan 
Valentin -  PD-L 

Se impune alocarea acestei sume 
deoarece sediul actual al primăriei 
este impropriu desfăşurării în bune 
condiţii a activităţii primăriei cât şi 
a consiliului local. Construcţia 
noului sediul al primăriei a fost 
incepută în anul 2003,  si nu a fost 
finalizată datorită lipsei fondurilor 
financiare. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Lucrarile de constructii 
propuse nu sunt de competenta 
sau in domeniul de activitate al 
MAI (sunt de competenta 
administratiei publice locale). 

168.  Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor  cu suma de 1.500 mii lei 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
sediului Primăriei din comuna 
Băbiciu, judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Primului Ministru 
 

Sumele sunt necesare pentru 
lucrările de reabilitare şi 
modernizare a sediului Primăriei 
din comuna Băbiciu, judeţul Olt, 
întrucât veniturile proprii ale 
instituţiei nu permit realizarea 
obiectivului, iar starea de degradare 
este avansată şi spaţiile pentru 
desfăşurarea activităţilor specifice 
sunt insuficiente. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autori: domnii senatori PSD Ion 
Toma şi Dan Coman Şova şi domnul 
deputat PSD Doru Claudian 
Frunzulică 

 în cursul exerciţiului bugetar- 
Lucrarile de reabilitare şi 
modernizare propuse nu sunt de 
competenta sau in domeniul de 
activitate al MAI (sunt de 
competenta administratiei 
publice locale). 

169.  Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

 
Suplimentarea fondurilor pentru 
reabilitarea şi modernizare sediu 
Primărie comuna Baldovineşti, jud. 
OLT,  cu suma de  1.500 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Primului Ministru. 
 
Autori:  domnul senator PSD Ion 
Toma, domnii deputati PSD Valeriu 
Steriu şi Doru Claudian  Frunzulică. 

Sumele sunt necesare  pentru 
lucrările  de reabilitare şi 
modernizarsediu Primăriei comuna 
Baldovineşti. Jud. OLT. Lucrările 
sunt necesare, întrucât Primăria îşi 
desfăşoară activitatea în două săli 
de clasă ale unei şcoli, iar sediul 
achiziţionat necesită urgent lucrări 
de reabilitare şi modernizare. 
Veniturile proprii ale instituţiei nu 
permit realizarea obiectivului, fin 
necesar sprijin de la Bugetul de 
Stat. 
 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar- 
Lucrarile de reabilitare şi 
modernizare propuse nu sunt de 
competenta sau in domeniul de 
activitate al MAI (sunt de 
competenta administratiei 
publice locale). 

170.  Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Comisiile pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului –volumul C, 
pozitiile 607-665 

  

171.  Anexa nr.3/19 Ministerul 
Administratiei si Internelor 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

20-22, 81, 108, 111, 162, 183, 
417-419, 456, 515, 537, 572, 605, 
613, 652, 656, 665, 678, 774-777, 
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833, 834, 845-847, 904, 933, 953, 
955, 964, 984, 994, 1001, 1013, 
1022, 1044, 1156. 

172.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune introducerea unui 
obiectiv nou la  Anexa 3/20 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
Programul de investiţii 
publice/Capitol 68.01 Asigurări şi 
Asistenţă Socială /cod 20.68.01 
„Amenajare Cămin persoane 
vârstnice Oraş Zimnicea Judeţul 
Teleorman” şi alocarea sumei de 200 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuire 
fiind sumă mică 
 
 Autori: domnul senator Petru Şerban 
Mihăilescu – PSD şi domnul deputat 
Nicolae Bănicioiu - PSD 

Lucrarea se execută prin 
reamenajarea unui spital vechi. 
Valoarea necesară pentru 2009 este 
200 mii Ron. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său. 
Unităţile de asistenţă socială se 
organizează şi funcţionează în 
subordinea consiliilor 
judeţene/locale, finanţarea 
acestora făcându-se de la 
bugetele locale şi nu din bugetul 
de stat. 

173.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale la  Anexa nr. 
3/20/01, Capitolul 6800, Grupa 51, 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  cu suma de 
700 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: economii făcute 
la capitolul cheltuieli: Guvern, 
Administraţia Prezidenţială, 
Parlament 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
Suma este necesară pentru 
introducerea unui ajutor social în 
bani pentru familiile cu copii, care 
se întorc în ţară şi nu au locuinţă, 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
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Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor  şi 
domnul deputat Călin Popescu 
Tăriceanu – PNL, Grupurile 
Parlamentare Reunite ale PNL 
 

loc de muncă şi nu au alte venituri. 
Acesta se acordă timp de 6 luni. 
Termenul poate fi prelungit cu încă 
6 luni în condiţiile în care, în acestă 
perioadă, ANOFM nu i-a oferit 
niciun loc de muncă. Valoarea 
acestuia va fi de 75% din salariul 
minim pe economie.  
Suma trebuie majorată şi din cauza 
faptului că prevederile actuale nu 
acoperă nici prestaţiile existente. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Această propunere a fost deja 
soluţionată prin modificarea adusă 
Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 
în sensul prelungirii cu 3 luni a 
perioadei de acordare a ajutorului de 
şomaj pentru anul 2009. 

legi. 
Totodată, bugetele Senatului 
României si al Camerei 
Deputaţilor pe anul 2009 au fost 
dimensionate în funcţie de 
necesităţile de finanţare a 
activităţii şi acţiunilor  
desfăşurate de aceste instituţii în 
anul 2009. 
De asemenea, bugetele Senatului 
României si al Camerei 
Deputaţilor au fost aprobate în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia 
României, revizuită.  
 

174.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale la  Anexa nr. 
3/20/01, Capitolul 6800, Grupa 79,  
operaţiuni financiare cu suma de 
2.000.000 lei.  
 
Surse de finanţare: Mai buna 
colectare a taxelor şi impozitelor la 
bugetul de stat. 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor  şi 
 
Motivaţia admiterii: 
Necesitatea alocării din Fondul de 
Solidaritate Socială a 2.000.000 lei 

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât: 
- de la grupa 79 „Operaţiuni 
financiare”, titlul „Împrumuturi” 
se finanţează drepturi care 
reprezintă ajutoare rambursabile 
pentru refugiaţi conform Legii 
nr.122/2006 privind azilul în 
România.  
-   Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate  
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Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor  şi 
domnul deputat Călin Popescu 
Tăriceanu – PNL, Grupurile 
Parlamentare Reunite ale PNL 
 

către administraţia locală a 
muncipiului Zalău pentru 
reconstruirea blocului E24 distrus 
în urma exploziei. 
 
Motivaţia respingerii: 
În acest capitol se regăsesc sursele 
necesare pentru acordarea ajutoarelor 
financiare către persoane fizice aflate 
în dificultate şi nu pentru investiţii. 
 

finanţa obiective de investiţii- 
blocuri de locuinţe din bugetul 
său  
-Potrivit legislaţiei în vigoare, 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale poate propune 
acordarea de ajutoare familiilor 
şi persoanelor aflate în extremă 
dificultate sau situaţii de 
necesitatecare se aprobă prin 
hotărâri ale Guvernului. 
 

175.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/20/02, 
Capitolul 5001, Grupa 10, Articolul 
01, Alineatul 30  pentru alte drepturi 
suplimentare în bani cu suma de 
6300 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor. 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor,  
domnul senator Dan Radu Ruşanu şi 
deputaţi Radu bogdan Tîmpău, Ioan 
Timiş– PNL, Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL şi şi doamna 
deputat Maria Eugenia Barna – 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
 Necesitatea aplicării prevederilor 
contractului colectiv de muncă la 
nivel de grup de unităţi MMFPS 
semnat între Federaţia Salariaţilor 
din Administraţia Publică Centrală 
şi Locală din România 
„COLUMNA” şi Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, înregistrat sub 
nr.729/12/08.01.2009. Neaplicarea 
prevederilor contractuale poate 
genera soluţionarea în instanţă a 
revendicărilor salariaţilor cu 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului întrucât, 
bugetul Camerei Deputaţilor pe 
anul 2009 a fost dimensionat în 
funcţie de necesităţile de 
finanţare a activităţii şi acţiunilor  
desfăşurate de Camera 
Deputaţilor în anul 2009. 
De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia 
României, revizuită.  
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PSD+PC 
 

obligaţia corelativă la plată. 
Motivaţia respingerii: 
Acest capitol vizează finanţarea 
obiectivelor aflate în derulare, iar în 
proiect au fost prevăzute numai 
sumele necesare finalizării lucrărilor 
începute în anii anteriori.  
Pentru corelare cu prevederile OUG 
nr. 223/2008 privind unele măsuri de 
reducere a unor cheltuieli bugetare. 
 

176.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/20/02, 
Capitolul 6801 „Asigurări şi 
asistenţă socială” cu 2.000.000 mii 
lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor, 
Senatorii Câmpanu Liviu, Nedelcu 
Vasile şi domnii deputaţi Dobre 
Victor Paul, Pocora Cristina-Ancuţa, 
Săpunaru Nini, Holban Titi - PNL, 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
Sumele propuse acoperă numai 
80% din totalul necesarului pe anul 
2009. Acestea sunt necesare pentru: 
- alocaţiile de stat pentru copii – 
275000 mii lei;  
- indemnizaţii pentru creşterea 
copilului – 700000 mii lei;  
- alocaţii familiale complementare 
şi de susţinere pentru familia 
monoparentală – 350000 mii lei;  
- indemnizaţii speciale pentru 
persoane cu handicap – 350000 mii 
lei;  
- ajutor încălzire cu lemne – 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se utilizează pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 
-sumele prevăzute în bugetul  
Ministerului Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale asigură 
finanţarea drepturilor de 
asistenţă socială. 
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PNL 400000 mii lei. 
 
Motivaţia respingerii: 
Suplimentarea nu este necesară fiind 
suficiente resurse pentru plata acestor 
prestaţii. 
 

177.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/20/02, 
Capitolul  5001, Grupa 71 Titlul XII 
Active nefinanciare, Articolul 01 
Active fixe cu 3180 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: Camera 
Deputaţilor 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor, 
Senator Dan Radu Ruşanu, Deputaţi 
Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan Timiş 
– PNL 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
Atingerea nivelului anului 2008 de 
cheltuieli privind activele fixe. 
 
Motivaţia respingerii: 
Acest capitol vizează finanţarea 
obiectivelor aflate în derulare, iar în 
proiect au fost prevăzute numai 
sumele necesare finalizării lucrărilor 
începute în anii anteriori.  
Pentru corelare cu prevederile OUG 
nr. 223/2008 privind unele măsuri de 
reducere a unor cheltuieli bugetare. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare ce urmează a 
fi alocată nu poate fi avută în 
vedere, deoarece fondurile 
alocate Camerei Deputaţilor au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu; 
-Deasemenea nu se menţionează 
obiectivul de investiţii care 
urmează a se suplimenta. 
- De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia 
României, revizuită. 

178.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/20/02, 
Capitolul  5001, Grupa 71 Titlul XII 
Active nefinanciare, Articolul 01 
Active fixe, alineatul 01 Construcţii 
cu 100 mii lei.  

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare ce urmează a 
fi alocată nu poate fi avută în 
vedere, deoarece fondurile 
alocate Camerei Deputaţilor au 
fost dimensionate în concordanţă 
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Sursa de finanţare: Camera 
Deputaţilor 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor, 
Senator Dan Radu Ruşanu, Deputaţi 
Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan Timiş 
– PNL 

Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
Necesitatea finalizării lucrărilor de 
construcţie începute. 
 
Motivaţia respingerii: 
Acest capitol vizează finanţarea 
obiectivelor aflate în derulare, iar în 
proiect au fost prevăzute numai 
sumele necesare finalizării lucrărilor 
începute în anii anteriori.  
Pentru corelare cu prevederile OUG 
nr. 223/2008 privind unele măsuri de 
reducere a unor cheltuieli bugetare. 
 

cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu; 
- Deasemenea nu se menţionează 
obiectivul de investiţii care 
urmează a se suplimenta. 
- De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia 
României, revizuită. 

179.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/20/15, 
Capitolul  5010, Grupa 71, Articolul 
01 Active fixe, alineatul 01 
Construcţii cu  4.000 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: Camera 
Deputaţilor 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor, 
Senator Dan Radu Ruşanu, Deputaţi 
Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan Timiş 
– PNL 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
Necesitatea finalizării lucrărilor de 
construcţie începute. 
 
Motivaţia respingerii: 
Acest capitol vizează finanţarea 
obiectivelor aflate în derulare, iar în 
proiect au fost prevăzute numai 
sumele necesare finalizării lucrărilor 
începute în anii anteriori.  
Pentru corelare cu prevederile OUG 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare ce urmează a 
fi alocată nu poate fi avută în 
vedere, deoarece fondurile 
alocate Camerei Deputaţilor au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu; 
- Deasemenea nu se menţionează 
obiectivul de investiţii care 
urmează a se suplimenta. 
De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia 
României, revizuită. 
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nr. 223/2008 privind unele măsuri de 
reducere a unor cheltuieli bugetare. 
 

180.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/20/15, 
Capitolul  6810, Grupa 20, Articolul 
02, alineatul 01 Construcţii cu  5.000 
mii lei.  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Turismului 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor, 
Senator Dan Radu Ruşanu, Deputaţi 
Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan Timiş 
– PNL 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
Atingerea nivelului anului 2008 de 
cheltuieli pentru reparaţii curente. 
 
Motivaţia respingerii: 
Acest capitol vizează finanţarea 
obiectivelor aflate în derulare, iar în 
proiect au fost prevăzute numai 
sumele necesare finalizării lucrărilor 
începute în anii anteriori.  
Pentru corelare cu prevederile OUG 
nr. 223/2008 privind unele măsuri de 
reducere a unor cheltuieli bugetare. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare ce urmează a 
fi alocată nu poate fi avută în 
vedere, deoarece fondurile 
alocate Ministerului Turismului 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu; 
- Deasemenea nu se menţionează 
obiectivul de investiţii care 
urmează a se suplimenta. 

181.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/20/15, 
Capitolul  6810, Grupa 71, Articolul 
01, alineatul 01 Construcţii cu  4.000 
mii lei.  
 
Sursa de finanţare: Camera 
Deputaţilor 
Autori: Comisia pentru muncă, 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
Necesitatea finalizării lucrărilor de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare ce urmează a 
fi alocată nu poate fi avută în 
vedere, deoarece fondurile 
alocate Camerei Deputaţilor au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu; 
Deasemenea nu se menţionează 
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familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor, 
Senator Dan Radu Ruşanu, Deputaţi 
Radu Bogdan Ţîmpău şi Ioan Timiş 
– PNL 

construcţie începute şi 
îmbunătăţirea serviciilor de 
asistenţă socială. 
 
Motivaţia respingerii: 
Acest capitol vizează finanţarea 
obiectivelor aflate în derulare, iar în 
proiect au fost prevăzute numai 
sumele necesare finalizării lucrărilor 
începute în anii anteriori.  
Pentru corelare cu prevederile OUG 
nr. 223/2008 privind unele măsuri de 
reducere a unor cheltuieli bugetare. 
 

obiectivul de investiţii care 
urmează a se suplimenta. 
De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia 
României, revizuită. 

182.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/20/02, 
Capitolul  6801 „Asigurări şi 
asistenţă socială”  cu 2.000.000 mii 
lei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului  
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor, 
Senatorii  Câmpanu Liviu, Nedelcu 
Vasile, Deputaţii Dobre Victor Paul, 
Pocora Cristina-Ancuţa, Săpunaru 
Nini, Holban Titi, Senatorii - PNL, 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
Sumele propuse acoperă numai 
80% din totalul necesarului pe anul 
2009. Acestea sunt necesare pentru 
alocaţiile de stat pentru copii – 
275.000 mii lei; indemnizaţii pentru 
creşterea copilului – 700.000 mii 
lei; alocaţii familiale 
complementare şi de susţinere 
pentru familia monoparentală – 
350.000 mii lei; indemnizaţii 
speciale pentru persoane cu 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucâtŞ 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se utilizează pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 
-sumele prevăzute în bugetul  
Ministerului Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale asigură 
finanţarea drepturilor de 
asistenţă socială. 
 
 
AMENDAMENTUL SE 
REGASESTE SI LA POZ. 163 
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Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

handicap – 350.000 mii lei; ajutor 
încălzire cu lemne – 400.000 mii 
lei. 
Motivaţia respingerii: 
Suplimentarea nu este necesară fiind 
suficiente resurse pentru plata acestor 
prestaţii. 
 

183.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune reducerea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/20/15, 
Capitolul 5010, Grupa 20, Articolul 
01 Bunuri şi servicii, Alineatul 07 
Transport,  la valoarea din anul 
2008.  
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat Săpunaru Nini -  
PNL 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
Se constată o creştere exagerată a 
acestor sume, având în vedere că 
este un buget de austeritate. 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare a acestor capitole 
nefiind bugetul statului ci venituri 
proprii ale instituţiilor din 
autofinanţare s-au păstrat sumele 
propuse în buget de către acestea. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  se 
referă la instituţiile publice 
finanţate parţial din venituri 
proprii şi instituţia este cea care 
îşi stabileşte priorităţile în 
dimensionarea şi repartizarea 
cheltuielior  pe articole şi 
alineate în funcţie de volumul 
veniturilor estimate a se realiza 
în cursul anului 2009. 
Creşterea se înregistrează la 
Asociaţia Nevăzătorilor din 
România, pentru personalul 
angajat al acestei asociaţii. 

184.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune reducerea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/20/15, 
Capitolul 5010, Grupa 20, Articolul 
05 Bunuri de natura obiectelor de 
inventar,  la valoarea din anul 2008. 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  se 
referă la instituţiile publice 
finanţate parţial din venituri 
proprii şi instituţia este cea care 
îşi stabileşte priorităţile în 
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Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat Săpunaru Nini -  
PNL 
 

Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
Se constată o creştere exagerată a 
acestor sume, având în vedere că 
este un buget de austeritate. 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare a acestor capitole 
nefiind bugetul statului ci venituri 
proprii ale instituţiilor din 
autofinanţare s-au păstrat sumele 
propuse în buget de către acestea. 
 

dimensionarea şi repartizarea 
cheltuielior  pe articole şi 
alineate în funcţie de volumul 
veniturilor estimate a se realiza 
în cursul anului 2009. 
 

185.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune reducerea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/20/15, 
Capitolul 5010, Grupa 20, Articolul 
12 consultanţă şi expertiză,  la 
valoarea din anul 2008.  
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat Săpunaru Nini -  
PNL 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
Se constată o creştere exagerată a 
acestor sume, având în vedere că 
este un buget de austeritate. 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare a acestor capitole 
nefiind bugetul statului ci venituri 
proprii ale instituţiilor din 
autofinanţare s-au păstrat sumele 
propuse în buget de către acestea. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  se 
referă la instituţiile publice 
finanţate parţial din venituri 
proprii şi instituţia este cea care 
îşi stabileşte priorităţile în 
dimensionarea şi repartizarea 
cheltuielior  pe articole şi 
alineate în funcţie de volumul 
veniturilor estimate a se realiza 
în cursul anului 2009. 
 

186.  Anexa nr.3/20 -  Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se propune reducerea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/20/15, 
Capitolul 5010, Grupa 20, Articolul 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie 
socială a senatului, Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  se 
referă la instituţiile publice 
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30, Alineatul 01 Reclamă şi 
publicitate şi Alineatul 02 Protocol şi 
reprezentare,   la valoarea din anul 
2008.  
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
domnul deputat Săpunaru Nini -  
PNL 
 

muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor   
Motivaţia admiterii: 
Se constată o creştere exagerată a 
acestor sume, având în vedere că 
este un buget de austeritate. 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare a acestor capitole 
nefiind bugetul statului ci venituri 
proprii ale instituţiilor din 
autofinanţare s-au păstrat sumele 
propuse în buget de către acestea. 
 

finanţate parţial din venituri 
proprii şi instituţia este cea care 
îşi stabileşte priorităţile în 
dimensionarea şi repartizarea 
cheltuielior  pe articole şi 
alineate în funcţie de volumul 
veniturilor estimate a se realiza 
în cursul anului 2009. 
 

187.  Anexa 3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile 1182, 1184, 1185, 1186. 

 

  

188.  Anexa nr.3/21 Ministerul 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii, 
Comertului si Mediului de Afaceri 

Se solicită majorarea bugetului 
alocat Ministerului pentru IMM-uri, 
Comerţ şi Mediul de Afaceri cu 
suma de 200.000.000. lei. 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 
din Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor şi 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii:  
 

Se propune respingerea 
amendamentului înrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, ca 
atare contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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domnul deputat PSD Claudiu 
Frunzulică 
 

Fonduirle alocate prin Legea 
Bugetului de Stat pentru anul 2009 
sunt insuficiente pentru 
implementarea programelor 
prevăzute pentru susţinerea 
înfinţării şi dezvoltării sectorului de 
IMM-uri ce reprezintă aproximativ 
98,5% din firmele româneşti. Nu se 
respectă nici prevederile Legii 
nr.346/2004 art.26 paragraf 1. 
 
Motivatia respingeii:  
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorul neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

189.  Anexa nr.3/21/26 Ministerul 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii, 
Comertului si Mediului de Afaceri 

Se solicită majorarea bugetului alocat
Ministerului pentru IMM-uri, Comerţ
şi Mediul de Afaceri cu suma de
21.342 mii . lei  pentru judeţul
Bacău, în vederea realizării
obiectivului ,,Cetru de Afaceri şi
Expoziţional Bacău”.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii, Comerţului şi Mediul de 
Afaceri. 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii:  
 
Obiectivul este necesar pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea acestui obiectiv de 
investiţii din bugetul 
Ministerului Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, aşa cum 
prevede art.14 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
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administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 
din Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor, 
domnul senator PNL Gabriel Berca 
şi domnii deputaţi PNL Tudor 
Alexandru Chiuariu şi Ionel Palăr.  
 

dezvoltarea mediului de afaceri atât 
în orasul Bacău, cât şi în regiune. 
 
 
Motivatia respingeii:  
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorul neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

190.  Anexa nr.3/21/26 Ministerul 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii, 
Comertului si Mediului de Afaceri 

Se solicită majorarea bugetului alocat
Ministerului pentru IMM-uri, Comerţ
şi Mediul de Afaceri cu suma de
2.260.000 lei  pentru judeţul
MUREŞ pentru obiectivul
Incubator de afaceri 
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma prevazută 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare 
din Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor şi 
domnul deputat PNLCiprian Dobre  
 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii:  
 
Mediul de afaceri mureşean 
reclamă existenţa şi funcţionarea 
operativă a unui astfel de incubator 
de afaceri în Tg. Mureş. 
 
 
Motivatia respingeii:  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Programele pentru sprijinirea 
înfiinţării de noi întreprinderi şu 
susţinerea întreprinderilor mici 
şi mijlocii sunt gestionate 
începând cu anul 2009 de 
Agenţia pentru Implementarea 
Proiectelor şi Programelor 
pentru Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii. 
Detalierea sumelor aprobate  
programelor pentru sprijinirea 
înfiinţării de noi întreprinderi şi 
susţinerea întreprinderilor mici 
şi mijlocii  pe oficii teritoriale 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii se face de către  Agenţia 
pentru Implementarea 
Proiectelor şi Programelor 
pentru Întreprinderile Mici şi 
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Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorul neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Mijlocii.  

191.  Anexa nr.3/21 Ministerul 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri  

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitia 1207. 

  

192.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale la capitolul 
8301 „Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare”, titlul 65 
„Cheltuieli aferente programelor cu 
finantare rambursabilă” , articolul 01, 
alineatul 18 „Alte transferuri curente 
interne” cu suma de 300.000 lei  
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 Autori: doamnal senator Plăcintă 
Sorina-  PD-L   

Suma este necesară pentru 
continuarea programelor începute şi 
sprijin pentru producătorii din 
zonele defavorizate 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrcât: 

- La acest titlu este 
propusă suma de 211.1 
mil. lei cu 91,5% mai 
mare decât în anul 2008. 

- Sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
întrucât Fondul de 
rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de 
hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului 
bugetar, conform 
prevederilor art.30 din 
Legea  nr 500/2002 
privind finaţele publice, 
cu modifcările ulterioare 
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193.  Anexa nr.3/22   Ministerul 

Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale la capitolul 
8301 „Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare”, titlul 40 
„Subvenţii” , articolul 15 „şprijinirea 
producătorilor agricoli” , cu suma de 
900.000.000 lei  
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: doamnal senator Plăcintă 
Sorina-  PD-L   

Suma este solicitată pentru 
creşterea efectivelor de animale şi 
pentru acoperirea primelor la lapte 
ca urmare a creşterii cotei de lapte. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
  1. În bugetul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, la titlul 40 
„Subvenţii”, articolul 15 
„sprijinirea producătorilor 
agricoli” este prevăzuta suma de 
2.231,9 mil lei din care pentru 
sectorul zootehnic suma de 
1.258 mil lei (56,36%).  Pentru 
anul 2009 s-a aprobat prin H.G. 
1627/2008 privind aprobarea 
activităţilor pentru care se 
acordă sprijin financiar 
producătorilor agricoli din 
sectorul zootehnic în anul 2009, 
a cuantumului acestuia, precum 
şi a sumei totale alocate fiecărei 
activităţi,  suma de 600 mil lei 
reprezentânt sprijin pentru 
creşterea efectivelor de animale 
şi pentru acoperirea primelor la 
lapte ca urmare a creşterii cotei 
de lapte şi prin HG 1230/2008 
pentru aprobarea cuantumului 
plăţilor naţionale directe 
complementare în sectorul 
zootehnic pentru anul 2008,  suma 
de 425,2 mil lei.    
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
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Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modifcările 
ulterioare  
  Suma propusă pentru  anul 
2009 pentru Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 186,0 mil lei, sumă 
ce nu poate acoperii suma 
solicitată. 

194.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului  Agriculturii, Padurilor 
si Dezvoltarii Rurale cu suma de 
783.323 mii lei distribuită astfel: 
 
- La Anexa nr. 3/22/02 pag. 7, 
Capitol 8301, Grupa 40, Articol 15, 
denumire indicator „Sprijinirea 
producătorilor agricoli”, Coloana 
2009  Propuneri: de la  2.231.904 mii 
lei, la  3.010.407 mii lei; 
- La Anexa nr.3/22/02 pag. 9, Capitol 
8601, denumire indicator „Cercetare 
şi dezvoltare în domeniul economic”, 
coloana 2009 Propuneri: de  45.180 
mii lei, la 50.000 mii lei. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Primului-Ministru 

 
 
 
 
 
Suplimentarea cu 778.503 mii lei, 
pentru sprijinirea sectorului 
zootehnic. 
 
 
 
Suplimentarea cu 4.820 mii lei, în 
vederea sprijinirii unităţilor şi 
cercetare şi acordarea asistenţei 
tehnice agricultorilor, pentru 
adaptarea la cerinţele UE. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
  1. În bugetul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale, la titlul 40 
„Subvenţii”, articolul 15 
„sprijinirea producătorilor 
agricoli” este prevăzuta suma de 
2.231,9 mil lei din care pentru 
sectorul zootehnic suma de 
1.258 mil lei (56,36%).  Pentru 
anul 2009 s-a aprobat prin H.G. 
1627/2008 privind aprobarea 
activităţilor pentru care se 
acordă sprijin financiar 
producătorilor agricoli din 
sectorul zootehnic în anul 2009, 
a cuantumului acestuia, precum 
şi a sumei totale alocate fiecărei 
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Autor: doamna senator Doina Silistru 
PSD+PC 
 

activităţi,  suma de 600 mil lei 
reprezentânt sprijin pentru 
creşterea efectivelor de animale 
şi pentru acoperirea primelor la 
lapte ca urmare a creşterii cotei 
de lapte şi prin HG 1230/2008 
pentru aprobarea cuantumului 
plăţilor naţionale directe 
complementare în sectorul 
zootehnic pentru anul 2008,  suma 
de 425,2 mil lei.    
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modifcările 
ulterioare  
Suma propusă pentru  anul 2009 
pentru Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 186,0 mil lei, sumă 
ce nu poate acoperii suma 
solicitată 
 2. În bugetul MAPDR la 
capitolul “cercetare şi dezvoltare 
în domeniul economic” sunt 
propuse sume pentru programele 
sectoriale de cercetare nu pentru 
acordarea asistenţei tehnice 
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pentru producătorii agricoli. 
195.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 

Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale la capitolul 
5001, titlul 40 „Subvenţii” , articolul 
06 „Acţiuni de ecologizarei” , cu 
suma de 100.mii lei  
 
Sursa de finanţare: Redistribuire 
din cadrul bugetului alocat 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale 
 
Autori:Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară si 
servicii specifice din Camera 
Deputaţilor, domnu senator Petre 
Daea si domnii deputaţi Filip 
Georgescu şi Culiţă Tărâţă 
Grupul parlamentar PSD+PC 

 
Amendament admis de Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
si servicii specifice din Camera 
Deputaţilor, 
 
Motivare admiterii:  
 Pentru a asigura monitorizarea 
zonei costiere, recuperarea 
cadavrelor de delfini şi incinerarea 
lor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Pentru acţiunea de ecologizare 
în anul 2009 este prevăzută 
suma de 26,7 mil lei, 
     - sumele stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
au fost dimensinate în 
concordanţă cu priorităţile 
acestui minister. 
  - potrivit Legii privind finanţele 
publice nr 500/2002 cu 
modificările ulterioare, începând 
cu data de 1 iulie Ordonatorii 
principali de credite pot aproba 
virări de ceredite bugetare între 
sundiviziunile clasificaţiei 
bugetare pe bază de justificări. 

196.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 
Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale, titlul 55  „Alte 
Transferurii”,articolul 06 „Sprijinirea 
proprietarilor de pădurii” , cu suma 
de 300.000.mii lei  
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Agriculturii, Padurilor 
si Dezvoltarii Rurale 

Amendament admis de Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
si servicii specifice din Camera 
Deputaţilor. 
 
 
Motivare admiterii:  
Pentru refacerea pădurilor şi a unor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
  1. Din suma de 6,3 mil lei 
alocată pentru sprijin prorietari 
de păduri în anul 2008 au fost 
deschise credite bugetare în 
sumă de 3,4 mil lei reprezentând 
53,9 % din prevederile bugetare 
anuale. 
     - sumele stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
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Autori:Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară si 
servicii specifice din Camera 
Deputaţilor, domnul senator Ioan 
Chelaru si domnii deputaţi Ion 
Dumitru, Filip Georgescu, Vasile 
Mocanu, Valeriu Steriu,Ioan 
Munteanu ,Ion Dumitru,  Culiţă 
Tărâţă, Victor Surdu şi Gheorghe 
Antochi 
Grupul parlamentar PSD+PC 
 

căi forestiere de transport afectate 
de calamităţi naturale sau de 
incendii. Pentru finanţarea 
cheltuielilor privind regenerarea 
pădurilor. 
 
 

Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
au fost dimensinate în  
concordanţă cu priorităţile 
acestui minister. 
  - potrivit Legii privind finanţele 
publice nr 500/2002 cu 
modificările ulterioare, începând 
cu data de 1 iulie Ordonatorii 
principali de credite pot aproba 
virări de ceredite bugetare între 
sundiviziunile clasificaţiei 
bugetare pe bază de justificări. 
  2. Conform art.33 din Legea 
46/2008 Codul silvic, pentru 
refacerea pădurilor şi a unor căi 
forestiere de transport afectate 
de calamităţi naturale sau de 
incendii se pot utiliza sumele din 
Fondul de conservare şi 
regenerare a pădurilor constituit 
de RNP. 
 

197.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 
Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale, titlul 40  
„Subvenţii”,articolul 15 „Sprijinirea 
producătorilor agricoli” , cu suma de 
96.000.mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Amendament admis de Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
si servicii specifice din Camera 
Deputaţilor. 
 
Motivare admiterii:  
Susţinerea înfiinţării şi funcţionarii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
  1. Nu este temei legal pentru 
înfiinţarea Camerelor pentru 
Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală. 
 - Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
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Autori:Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară si 
servicii specifice din Camera 
Deputaţilor, domnii deputaţi PNL – 
Mihai Banu, Pavel Horoj, Ion 
Tabugan, Florin Ţurcanu, Gheorghe 
Coroamă şi Gabriel Plăiaşu  
 

Camerelor pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală, cu suma de 
96.000 mii lei 
 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările 
ulterioare.  
 

198.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 
Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale, titlul 40  
„Subvenţii”,articolul 15 „Sprijinirea 
producătorilor agricoli” , cu suma de 
1.000..000mii lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori:Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară si 
servicii specifice din Camera 
Deputaţilor, domnul senator Ioan 
Chelaru si domnii deputaţi Ion 
Dumitru, Filip Georgescu, Vasile 
Mocanu, Valeriu Steriu,Ioan 
Munteanu ,Ion Dumitru,  Culiţă 
Tărâţă, Victor Surdu şi Gheorghe 

 
Amendament respins de Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
si servicii specifice din Camera 
Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii:   
 
Sprijinirea producătorilor agricoli 
din sectorul vegetal pentru 
achiziţionarea îngrăşămintelor la 
culturile din toamna anului 2008 şi 
înfiinţarea culturilor din primăvara 
anului 2009. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Lipsă sursă de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 1. Nu este temei legal pentru 
acordarea  sprijinului finaciar 
pentru achiziţionarea de 
îngrăşăminte. Ajutorul de stat nu 
este agreat de Comisia 
Europeană.  
  2. Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modifcările 
ulterioare  
  - Suma propusă pentru  anul 
2009 pentru Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
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Antochi 
Grupul parlamentar PSD+PC 
 
 

Guvernului 186,0 mil lei, sumă 
ce nu poate acoperii suma 
solicitată suplimentar. Se 
propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 1. Nu este temei legal pentru 
acordarea  sprijinului finaciar 
pentru achiziţionarea de 
îngrăşăminte. Ajutorul de stat nu 
este agreat de Comisia 
Europeană.  
  2. Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modifcările 
ulterioare  
  - Suma propusă pentru  anul 
2009 pentru Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 186,0 mil lei, sumă 
ce nu poate acoperii suma 
solicitată suplimentar. 

199.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 
Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale, titlul 55  „Alte 
Transferurii”, alineatul 12 „Învestiţii 
ale agenţilor economici cu capital de 

 
Amendament respins de Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat, 
Comisia pentru agricultură, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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stat” , cu suma de 41.900 mii lei  
 
Sursa de finanţare: redistribuire în 
cadrul bugetului MAPDR. 
 
Autori:Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară si 
servicii specifice din Camera 
Deputaţilor, domnul senator Ioan 
Chelaru si domnii deputaţi Ion 
Dumitru, Filip Georgescu, Vasile 
Mocanu, Valeriu Steriu,Ioan 
Munteanu ,Ion Dumitru,  Culiţă 
Tărâţă, Victor Surdu şi Gheorghe 
Antochi 
Grupul parlamentar PSD+PC 
 
 

silvicultură, industrie alimentară 
si servicii specifice din Camera 
Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii:   
 
Pentru finalizarea obiectivelor de 
investiţii de la RNP.  
 
Motivaţia respingerii: 
 
Lipsă sursă de finanţare 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii Rurale 
au fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Deasemenea, menţionăm că 
din situaţia monitorizării 
programului de investiţii publice 
pe anul 2008 transmisă de 
Ministerul Agriculturii, 
Padurilor si Dezvoltarii Rurale 
reiese că plăţile afectuate în 
cadrul cap. 83.01 „Agricultură şi 
silvicultură” la titlul 55  „Alte 
Transferurii”, alineatul 12 
„Învestiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat” 
reprezintă 68% din programul 
anual. 

200.  Anexa nr.3/22/04   Ministerul Se propune suplimentarea bugetului   Se propune respingerea 
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Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
şi Dezvoltării Rurale,, program 13 
Program de dezvoltare forestieră cu 
suma de 300 mii lei pentru PUD, 
scoaterea din circuitul forestier a 24 
ha, plantarea altor 72 ha, PUD, 
comuna Mărişel, jud. Cluj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară si 
servicii specifice din Camera 
Deputaţilor şi domnii deputaţi PNL 
Horia Uioreanu şi Virgil Pop 

Amendament respins de Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
si servicii specifice din Camera 
Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii:   
 
Suma este necesară pentru 
dezvoltarea forestieră a zonei. 
 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Lipsă sursă de finanţare 

amendamentului întrucât: 
-Pentru proiectul de dezvoltare 
forestieră a fost propusă suma 
de 20,13 milioane lei, sumă  
posibil de alocat până la 
finalizarea  împrumutului 
angajat pentru dezvoltare 
forestieră 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului se angajează pe bază 
de hotărâri ale Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, 
conform prevederilor art.30 din 
Legea  nr 500/2002 privind 
finaţele publice, cu modifcările 
ulterioare. 

201.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 
Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor si Dezvoltării Rurale  cu 
145.000 mii lei, pentru următorul 
obiectiv: „Stimularea comasării 
funciare Programul Renta viagera 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 

 
Amendament respins de Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
si servicii specifice din Camera 
Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii:   
 
 
Motivaţia respingerii: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. În anul 2009 pentru 
Programul Renta viagera a fost 
propusă suma de  55 mil lei cu 
73,4%  mai mult faţă de anul 
2008 (31,7 mil lei). 
  Suma este fundamentată pe 
baza suprafeţelor înstrăinate sau 
arendate în anul 2008. 
2. Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
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Senat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară si 
servicii specifice din Camera 
Deputaţilor şi  domnii deputaţi PNL 
– Mihai Banu, Pavel Horoj, Ion 
Tabugan, Florin Ţurcanu, Gheorghe 
Coroamă şi Gabriel Plăiaşu  
 

 
Lipsă sursă de finanţare 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modifcările 
ulterioare.  
 

202.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 
Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor si Dezvoltării Rurale  cu 
capitolul 5001, Titlul 10, articolul 
01, alineatul 07 „Ore suplimentare” 
cu suma de 22.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Prin comparaţie 
cu suma de 30.618 mii lei alocata in 
anul 2008, rezulta o scădere cu 
73,87% a sumelor pentru plata orelor 
suplimentare. Începând cu 
01.03.2009, APIA va începe 
activitatea de primire cereri pentru 
subvenţia europeană in folosul 
fermierilor români. Susţin păstrarea 
plăţii orelor suplimentare în favoarea 
salariaţilor care lucrează cu fonduri 
europene, cu atât mai mult, cu cât 
APIA a plătit 464,5 mil din FEGA. 
  
Autori: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală din 
Senat, Comisia pentru agricultură, 

 
Amendament respins de Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
si servicii specifice din Camera 
Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii:   
 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Lipsă sursă de finanţare 

Propunem respingerea 
Nu se precizează sursa de 
finanţare. 
Conform legislaţiei  în domeniul 
salarizării  orele efectuate peste 
durata normată a timpului de 
muncă pot fi  compensatr cu 
timp liber corespunzător.  
Este de menţionat că APIA 
funcţionează conform legii cu un 
număr de 5.390     posturi, acest 
număr putând fi majorat prin 
redistribuire de posturi din 
instituţiile şi structuile aflate în 
subordinea Ministerului 
Agriculturii Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. Prin urmare 
prin adoptarea unor măsui 
organizatorice corespuzătoare 
pot fi îndeplinite atribuţiile de 
serviciu ce către personalul 
acestei instituţii în cadrul 
programului normal de lucru. 
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silvicultură, industrie alimentară si 
servicii specifice din Camera 
Deputaţilor şi deputat PNL Gabriel 
Plăiaşu 

203.  Anexa nr.3/22 Ministerul 
Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile 1209-1211. 

 

  

204.  Anexa nr.3/23/02  Ministerul 
Mediului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
500 mii lei pentru construirea unei 
rampe ecologice de depozitare a 
deşeurilor menajere în oraşul 
Victoria, Judeţul Braşov 
 
 
Surse de finanţare:Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 

 
Autori: domnul senator PD-L 
Rasaliu Marian 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor de la 
bugetul de stat prin bugetul MM, 
se finanteaza  si sisteme 
integrate de management al 
deseurilor; 
-In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul „Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice” este propusa suma de 
245 mil. lei  cu 99,8%  mai mare 
decat executia anului 2008;  
-Conform art.3 alin.(5) din OG 
nr.40/2006, cuantumul finantarii 
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de la bugetul de stat pe proiecte 
de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin Hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale 
pentru protectia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale; 
Potrivit art.13 al OUG 
nr.196/2005 privind Fondul  
pentru Mediu, din acest fond se 
finanteaza  si proiecte pentru 
gestionarea deseurilor. 

205.  Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului la Titlul 5, 
Alineatul 01, cu suma de 13 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Senator PDL Birlea 
Gheorghe 

Conservarea perimetrelor miniere ca
prezintă un grad ridicat de poluare şi 
insecuritate, ca urmare a încetă
activităţii miniere şi intrării în lichida
a companiei Remin SA. 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Potrivit art.13 al OUG 
nr.196/2005 privind Fondul  
pentru Mediu, din acest fond se 
finanteaza  si proiecte pentru  
inchiderea iazurilor din sectorul 
minier . 
Inchiderea si conservarea 
minelor  ise poate finanta  si din 
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bugetul  Ministerului 
Economiei. 

206.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Se propune suma de 1.200 mii lei la 
capitolul 7001, subcapitolul 05 
„Alimentare cu apa si amenajari 
hidrotehnice” pentru obiectivul 
Alimentare cu apă localităţile 
Glăjărie şi Caşva din comuna 
Gurghiu.  
 
Sursa de finanţare: 
 
Autor: domnul deputat Vasile Gliga 
PSD+PC 

Investiţie nefinalizată. întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor de la 
bugetul de stat prin bugetul MM, 
se finanteaza  si obective de 
alimentare cu apa a localitatilor. 
In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul „Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice” este propusa suma de 
245 mil. lei  cu 99,8%  mai mare 
decat executia anului 2008;  
-Conform art.3 alin.(5) din OG 
nr.40/2006, cuantumul finantarii 
de la bugetul de stat pe proiecte 
de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin Hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale 
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pentru protectia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale; 

207.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Se propune suma de 670 mii lei la 
capitolul 7001, subcapitolul 05 
„Alimentare cu apa si amenajari 
hidrotehnice” pentru obiectivul 
Staţie de tratare a apei potabile 
 
Sursa de finanţare: 
 
Autor: domnul deputat Vasile Gliga 
PSD+PC 

Reţeaua de alimentare cu apa 
finalizată. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Nu se menţionează localitatea 
unde urmează a fi realizat 
obiectivul de investiţii. 

208.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Se propune suma de 641 mii lei la 
capitolul 7001, subcapitolul 05 
„Alimentare cu apa si amenajari 
hidrotehnice” pentru obiectivul Apă 
potabilă Breaza, Filpişul Mare şi 
Filpişul Mic 
 
Sursa de finanţare: 
 
Autor: domnul deputat Vasile Gliga 
PSD+PC 

Investiţie nefinalizată. Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Potrivit HG nr. 341/2008 
privind repartizarea pe proiecte a 
sumelor defalcate din TVA 
pentru finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
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rural, elaborată în baza OG 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, unităţii 
administrativ teritoriale Breaza i 
s-a repartizat suma de 752 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii „Alimentare cu 
apă potabilă în localităţile 
Breaza, Filpişul Mare şi 
Filpişul Mic” din sume 
defalcate din TVA. Pentru 
asigurarea suplimentară de sume  
la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Mediului 
considerăm că este necesar să se 
creeze baza legală în acest sens. 

209.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
24.000.000 lei pentru neutralizarea 
depozitelor de deşeuri inactive, 
municipiul Turda, judeţul Cluj 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 

Protejarea mediului înconjurător şi 
a populaţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
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PSD+PC gospodarire a apelor de la 
bugetul de stat prin bugetul MM, 
se finanteaza  si sisteme 
integrate de management al 
deseurilor; 
-In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul „Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice” este propusa suma de 
245 mil. lei  cu 99,8%  mai mare 
decat executia anului 2008;  
-Conform art.3 alin.(5) din OG 
nr.40/2006, cuantumul finantarii 
de la bugetul de stat pe proiecte 
de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin Hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale 
pentru protectia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale; 
Potrivit art.13 al OUG 
nr.196/2005 privind Fondul  
pentru Mediu, din acest fond se 
finanteaza  si proiecte pentru 
gestionarea deseurilor, inclusiv  
a deseurilor periculoase. 
 

210.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
1.500.000 lei pentru lucrări de 

Alunecări de teren majore Se respinge amendamentul 
întrucât: 
Nu exista temei legal pentru 
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amenajare, alunecări de teren, str. 
Călăraşi, municipiul Turda, 
judeţul Cluj 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

finantarea acestor obiective de la 
bugetul de stat prin bugetul MM 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
- Deasemenea Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirea 
persoanelor fizice sinistrate. 

211.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
80.000 lei pentru amenajare parc 
Cartier Sărat, municipiul Câmpia 
Turzii, judeţul Cluj 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 

Lucrări de amenajare parc Se propunere respingerea 
amengamentului, intrucat 
potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spatii 
verzi in localitati  aceste proiecte 
se finanteaza din Fondul pentru 
Mediu; 
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului;  
Potrivit Legii finantelor publice 
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Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

nr.500/2002 cu  modificarile 
ulterioare,  
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe bază 
de hotărâri ale Guvernului,  
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Fondul de interventie la dispozia 
Guvernului se foloseste pe bază 
de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi naturale 
şi sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate. 
 

212.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
126.000 lei pentru închidere rampa 
de deşeuri menajere, municipiul 
Câmpia Turzii, judeţul Cluj 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Lucrări rampa de deşeuri menajere Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor de la 
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bugetul de stat prin bugetul MM, 
se finanteaza  si sisteme 
integrate de management al 
deseurilor; 
-In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul „Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice” este propusa suma de 
245 mil. lei  cu 98,8%  mai mare 
decat executia anului 2008;  
-Conform art.3 alin.(5) din OG 
nr.40/2006, cuantumul finantarii 
de la bugetul de stat pe proiecte 
de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin Hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale 
pentru protectia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale; 
Potrivit art.13 al OUG 
nr.196/2005 privind Fondul  
pentru Mediu, din acest fond se 
finanteaza  si proiecte pentru 
gestionarea deseurilor, inclusiv  
a deseurilor periculoase. 
 

213.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului cu suma de 
3.000.000 lei pentru colectare 
selectivă a gunoiului menajer, 

Colectare gunoi menajer Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
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comuna Viişoara, judeţul Cluj 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea si finantarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor de la 
bugetul de stat prin bugetul MM, 
se finanteaza  si sisteme 
integrate de management al 
deseurilor; 
-In proiectul de buget al MM pe 
anul 2009 la titlul „Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice” este propusa suma de 
245 mil. lei  cu 99,8%  mai mare 
decat executia anului 2008;  
-Conform art.3 alin.(5) din OG 
nr.40/2006, cuantumul finantarii 
de la bugetul de stat pe proiecte 
de investitii si pe unitati 
administrativ teritoriale se 
aproba prin Hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale 
pentru protectia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
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locale; 
Potrivit art.13 al OUG 
nr.196/2005 privind Fondul  
pentru Mediu, din acest fond se 
finanteaza  si proiecte pentru 
gestionarea deseurilor, inclusiv  
a deseurilor periculoase. 
 

214.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Se propune alocarea, în bugetul 
Ministerului Mediului, a sumei de  
de 520.000 lei  pentru reamenajarea 
Parcului Dendrologic Centru şi a 
unor spaţii verzi aferente 
ansamblurilor de locuinţe – Strada 
Aleea Şcolii, Strada Tineretului şi 
Strada 1 Mai din oraşul Buhuşi- 
judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Senator PSD Elena MITREA 

În urma HG 482/9.V. 2008  a fo
semant contractul cu Administra
Fondului de Mediu, în octombrie 200
Suma de 520.000 lei este necesa
pentru continuarea proiectului sema
cu  Global Invest în ianuarie 200
Proiectul  se află în fază de execuţie, 
ordin de începere a lucrărilor. 

Se propunere respingerea 
amendamentului, potrivit OUG 
nr.59/2007 privind instituirea 
Programului national de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati  aceste proiecte se 
finanteaza din Fondul pentru 
Mediu; 
Proiectele selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului  
 

215.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Se propune suplimentarea fondurilor 
la Capitolul 7000 „Partea aIV-a 
Servicii Si Dezvoltare Publica, 
Locuinte, Mediu Si Ape”, Grupa 70 
„Cheltuieli de capital”, pentru 
urmatoarele obiective din jud. 
Dambovita: 
 
1. Aparare mal - paraul Valceaua, 
comuna Sotanga 
Valoare – 500 mii lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
Localitatile mentionate au fost 
afectate de-a lungul anilor, in 
special anii 2005-2006, de 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
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2. Regularizare paraul Ilfov 
Valoare – 500 mii lei 
3. Stabilizare versant Valea Rusului, 
comuna Aninoasa 
Valoare – 500 mii lei 
4. Dirijare si evacuare ape de 
suprafata, comuna Vulcana Pandele 
Valoare – 500 mii lei 
5. Regularizare parau Cobiuta, 
comuna Cobia 
Valoare – 500 mii lei 
6. Refacere canal Joseni, comuna 
Pietrosita 
Valoare – 500 mii lei 
7. Regularizare mal drept, rau 
Dambovita, comuna Lucieni 
Valoare – 500 mii lei. 
8. Amenajare statie epurare oras 
Fieni 
Valoare – 1.000 mii lei 
 
TOTAL valoare – 4.500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Deputatii PSD+PC Ana 
Gheorghe, Stan Ion si Dumitru Ion si 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 

inundatii. Inceperea lucrarilor la 
obiectivele de investitii mentionate 
va asigura prevenirea inundatiilor, 
protejarea populatiei si bunurilor 
impotriva calamitatilor naturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orasul Fieni, nu dispune de o statie 
de epurare a apelor 
menajere,existand pericolul 
infestarii solului si a aerului, care 
poate duce la afectarea starii de 
sanatate a populatiei orasului. 
 
 

- Suplimentar faţă de cele mai 
sus, facem menţiunea că, având 
în vedere prevederile legale în 
vigoare, cheltuielile pentru 
prevenirea inundatiilor, 
protejarea populatiei si bunurilor 
impotriva calamitatilor naturale 
se încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„d) cheltuielile de expertiză, 
proiectare şi de execuţie privind 
consolidările şi intervenţiile 
pentru prevenirea sau înlăturarea 
efectelor produse de acţiuni 
accidentale şi calamităţi naturale 
- cutremure, inundaţii, alunecări, 
prăbuşiri şi tasări de teren, 
incendii, accidente tehnice, 
precum şi cheltuielile legate de 
realizarea acestor investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite, iar în proiectul bugetului 
Ministerului Mediului la cap. 
70.01 „LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA” 
pentru această categorie de 
investiţii la fişa cod 
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23.70.01.05.00.01.d este 
prevăzută suma de 581.550 mii 
lei. 

216.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Se propune suplimentarea Bugetului 
MINISTERULUI MEDIULUI  la 
anexa 3/23/28 cu 6.000.000 lei 
pentru obiectivul:  

ADUCŢIUNE APĂ LUNCANI-
SURDUC, Jud. Timiş 

Sursa de finanţare:  
FONDUL DE MEDIU 
 

Autori: 

Valeriu Tabără             - PD-L 

Alin Popoviciu               - PD-L 

Gheorghe  Ciobanu      - PD-L 

Marius Dugulescu         - PD-L 

Iosif Drăgulescu             - PD-L 

Gheorghe David             - PD-L 
Dorel Borza                    - PD-L 
Maria Eugenia Barna    - PSD 

Lucrarea a fost începută în anul 
1976 şi a fost executată până  la 
faza actuală cu surse financiare 
insuficiente. Lucrarea este de 
importanţă extrem de mare, 
deoarece se constituie în principal 
în sursa cea mai importantă de 
alimentare cu apă a Timişoarei, 
Lugojului şi a toată zona adiacentă 
celor două municipii. 
Pe de altă parte, amenajarea în 
complet cu acumularea de apă 
SURDUC poate genera şi alte 
proiecte de dezvoltare economică a 
zonei: 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Acest proiect nu face parte din 
categoriile de proiecte eligibile 
pentru finanţare care se stabilesc 
prin planul anual conform 
prevederilor art.13, alin.(2) din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu; 
Bugetul Fondului pentru Mediu 
nu este prevazut in bugetul MM; 
Bugetul Fondului pentru Mediu 
se aproba prin hotarari ale 
Guvernului; 
Analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
implementarii păroiectelor se fac 
in conformitate cu prevederile 
manualului de oprare al 
Fondului pentru Mediu. 

217.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Comisiile pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului –volumul C, 
pozitiile 666-767 

  

218.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

106, 160, 161, 171, 180, 206-208, 
219, 220, 241, 249, 292-294, 345-
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347, 420, 484-496,, 499, 568, 
569,602,, 632, 638, 643, 650, 660, 
684, 687, 689, 698, 703, 719, 723, 
726, 727, 812-814, 877-880, 883, 
888, 896-903, 923, 925, 940, 951, 
959, 965, 985, 991, 995, 1030, 1031, 
1161. 

219.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de: 600.000 
lei pentru  reabilitare drum comunal 
DC 29 Jidvei –Veseuş: 6 km, 
comuna Jidvei, jud. Alba 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 
 

Lucrări de reabilitare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 350.420 
mii lei. 
3. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Fondul de Intervenţii al 
Guvernului se repartizează pe 
baza de Hotărâre a Guvernului 
în vederea înlăturării efectelor 
unor calamităţi naturale. 

220.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 500.000 
lei pentru reabilitare drum comunal 
DC 4 Uioara de Sus – Silivaş: 5 km, 
comuna Hopîrta, jud. Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 
 

Lucrări de reabilitare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 350.420 
mii lei. 
3. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Fondul de Intervenţii al 
Guvernului se repartizează pe 
baza de Hotărâre a Guvernului 
în vederea înlăturării efectelor 
unor calamităţi naturale. 

221.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 600.000 
lei pentru reabilitare drum comunal 
DC 6 Vama Seacă – Turdaş: 6 km, 
comuna Hopîrta, jud. Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 350.420 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 181 -

mii lei. 
3. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Fondul de Intervenţii al 
Guvernului se repartizează pe 
baza de Hotărâre a Guvernului 
în vederea înlăturării efectelor 
unor calamităţi naturale. 

222.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 500.000 
lei pentru reabilitare drum comunal 
DC 5 Uioara de Sus – Şpălnaca: 5 
km, comuna Hopîrta, jud. Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 

Lucrări de reabilitare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei în cadrul 
subprogramului privind 
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pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 350.420 
mii lei. 
3. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Fondul de Intervenţii al 
Guvernului se repartizează pe 
baza de Hotărâre a Guvernului 
în vederea înlăturării efectelor 
unor calamităţi naturale. 

223.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 500.000 
lei pentru  reabilitare drum comunal 
DC 115 Bunungrnea – Gheduleşti: 8 
km 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 

Lucrări de reabilitare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
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Radu – PSD+PC Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei în cadrul 
subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor pentru care 
este propusă suma de 350.420 
mii lei. 
3. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Fondul de Intervenţii al 
Guvernului se repartizează pe 
baza de Hotărâre a Guvernului 
în vederea înlăturării efectelor 
unor calamităţi naturale. 

224.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 530.000 
lei pentru reţea canalizare şi staţie de 
epurare, comuna Unirea, jud. Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

Lucrări noi Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Finanţarea lucrărilor pentru 
reţeaua de canalizare şi staţie 
epurare nu se asigură din bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
2. Potrivit Legii nr. 224/2007 
privind ratificarea Acordului-
cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare 
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Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 

a Consiliului Europei, semnat la 
2 februarie 2007 la Bucureşti şi 
la 9 februarie 2007 la Paris, 
pentru finanţarea primei faze a 
Proiectului "Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile 
şi staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori", obiectivul se poate 
finanţa de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei în cadrul 
programului „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile 
şi staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţie de până la 50.000 de 
locuitori”. 
3. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Fondul de Intervenţii al 
Guvernului se repartizează pe 
baza de Hotărâre a Guvernului 
în vederea înlăturării efectelor 
unor calamităţi naturale. 

225.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 778.000 
lei pentru reţea alimentare cu apă 
localităţile Unirea, Inoc, Dumbrava, 
Măhăceni, comuna Unirea, jud.Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 

Lucrări noi Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Finanţarea lucrărilor pentru 
reţeaua de alimentare cu apă nu 
se asigură din bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei în cadrul 
subprogramului privind 
alimentarea cu apă a satelor, 
pentru care este propusă suma de 
250.000 mii lei. 
3. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Fondul de Intervenţii al 
Guvernului se repartizează pe 
baza de Hotărâre a Guvernului 
în vederea înlăturării efectelor 
unor calamităţi naturale. 

226.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 150.000 
lei pentru reţea alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare, comuna 
Hopîrta, jud. Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 

Lucrări noi Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Finanţarea lucrărilor pentru 
reţeaua de alimentare cu apă nu 
se asigură din bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei în cadrul 
subprogramului privind 
alimentarea cu apă a satelor, 
pentru care este propusă suma de 
250.000 mii lei. 
3. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Fondul de Intervenţii al 
Guvernului se repartizează pe 
baza de Hotărâre a Guvernului 
în vederea înlăturării efectelor 
unor calamităţi naturale. 

227.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 
10.000.000 lei pentru canalizare 
Sâncel şi Iclod, alimentare apă Iclod, 
drum Sâncel, dotare Cămin Cultural 
Sâncel – proiect integrat 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 

Lucrări noi Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Finanţarea lucrărilor pentru 
reţeaua de alimentare cu apă nu 
se asigură din bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei în cadrul 
subprogramului privind 
alimentarea cu apă a satelor, 
pentru care este propusă suma de 
250.000 mii lei. 
3. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Fondul de Intervenţii al 
Guvernului se repartizează pe 
baza de Hotărâre a Guvernului 
în vederea înlăturării efectelor 
unor calamităţi naturale. 

228.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 1.500.000 
lei pentru alimentare reţea apă în 
localitatea Pănade, comuna Sîncel, 
jud. Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 

Lucrări noi Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Finanţarea lucrărilor pentru 
reţeaua de alimentare cu apă nu 
se asigură din bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei în cadrul 
subprogramului privind 
alimentarea cu apă a satelor, 
pentru care este propusă suma de 
250.000 mii lei. 
3. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Fondul de Intervenţii al 
Guvernului se repartizează pe 
baza de Hotărâre a Guvernului 
în vederea înlăturării efectelor 
unor calamităţi naturale. 

229.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 
32.000.000 lei pentru  drum expres 
Sebeş-Turda, municipiul Aiud, 
judeţul Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 

Şosea de centură Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
- Deasemenea Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirea 
persoanelor fizice sinistrate. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

230.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 
80.000.000 lei pentru centură 
ocolire municipiul Dej, judeţul 
Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Necesitatea decongestionării 
traficului 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  
- Deasemenea Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirea 
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persoanelor fizice sinistrate. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Deasemenea, indicatorii 
tehnico-economici nu sunt 
aprobaţi în conformitate cu 
prevederile alin. (1) al art. 43 din 
Legea nr. 500/2002. 

231.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 5000  mii 
lei pentru  pentru Programul de 
construcţie variante ocolitoare faza 
de proiectare pentre varianta 
ocolitoare a Municipului Bârlad. 
 
  
 
 

In prezent tot traficul rutier de pe 
culoareul 9 European şi DN24 se 
desfăşoară prin Municipiul Bârlad. 
Datorită traficului există un impact 
negativ major asupra infrastructurii: 
-blocuri şi case fisurate 
-intervenţii majore şi multiple 
asupra sistemului de canalizare şi a 
conductelor de aprovizionare cu 
apă 
-infrastructura existentă nu a fost 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Deasemenea, indicatorii 
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Autori: domnul senator Vasile 
Pintilie – PD-L 
 

construită pentru acest nivel de 
trafic 
- traficul estimat este de 
aproximativ 11000 vehicule 
etalon/zi 
- distanţa parcursă pe cele doua 
sensuri de mers prin municipiul 
Bârlad este de 15 km pe străzi de 
categoria a treia cu doua benzi de 
circulaţie fără posibilitate de 
extindere, cu traseu sinuos, 
intersecţii, sensuri giratorii, treceri 
de pietoni. 
 
Menţionăm că au fost parcurse 
studiul de fezabilitate şi s-au stabilit 
indicatorii tehnico-economici 
pentru aceasta investitie. 

tehnico-economici nu sunt 
aprobaţi în conformitate cu 
prevederile alin. (1) al art. 43 din 
Legea nr. 500/2002. 

232.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune introducerea unui 
obiectiv nou de investiţii – Varianta 
ocolitoare a oraşului Mediaş pe DN 
14, judeţul Sibiu, în valoare de 
10.000 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru buget, 
activitate bancară şi piaţă de capital, 
domnul senator PSD-PC Viorel 
Arcaş 

Finalizarea proiectării şi demarării 
lucrărilor de execuţie. Derularea 
urgentă a acestui proiect (aprobat 
prin HG nr. 1638/2004) este vitală 
pentru păstrarea şi conservarea 
patrimoniului cultural imobiliar al 
municipiului Mediaş. 
Pe lista monumentelor istorice ale 
municipiului Mediaş sunt un număr 
de 52 de imobile, din care 21 sunt 
cuprinse în grupa A. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

233.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea fondurilor 
la Capitolul 8000, Grupa 75 „Titlul 
XIV Fondul National de 
Dezvoltare”, pentru urmatoarele 
obiective din jud. Dambovita: 
 
1. Modernizare DC142, comuna 
Sotanga 
Valoare – 600 mii lei 
2. Modernizare DC73, comuna 
Mogosani 
Valoare – 200 mii lei 
3. Modernizare DC 64A, comuna 
Persinari 
Valoare – 400 mii lei 
4. Modernizare DC 34A, comuna 
Cornesti 
Valoare - 500 mii lei 
5. Modernizare DJ 101, comuna 
Cornesti 
Valoare – 500 mii lei 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.113/2006 privind 
infiintarea Fondului national de 
dezvoltare, prevede ca 
repartizarea sumelor pe proiecte 
se face la propunerea unor 
ordonatori  principali de credite 
ai bugetului de stat si ai 
bugetelor locale,  pe baza de 
hotarare a Guvernului, in 
conditiile legii finantelor 
publice. 
 - În proiectul de buget pe anul 
 2009, in bugetul MFP-AG 
pentru Fondul Naţional de 
Dezvoltare este propusă suma 
de 300.000 mii lei. Repartizarea 
sumelor pe ordonatorii 
principali de credite şi pe 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autor: Deputatii PSD+PC Ana 
Gheorghe, Stan Ion si Dumitru Ion si 
Senator Tutuianu Adrian PSD+PC 

proiecte se face prin Hotărâre de 
Guvern. 
2. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Fondul de Intervenţii al 
Guvernului se repartizează pe 
baza de Hotărâre a Guvernului 
în vederea înlăturării efectelor 
unor calamităţi naturale. 

234.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 13.665 mii  
lei pentru reabilitarea Bulevardului 
Victoriei – DN 29 B, din municipiul 
Dorohoi, jud. Botosani 
 
Sursa de finantare: Suma de 13.665 
mii lei se asigura prin redistribuire in 
cadrul sumelor alocate Ministerului 
Transporturilor la titlul VI 
„transferuri intre unitati ale 
administratiei publice” si titlul 
VII“Alte transferuri”. 

 
Autori: Domnul senator  Marcu 

Pentru continuarea lucrarilor 
incepute in anul 2004. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
Din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu se finanteaza lucrarile de 
modernizare a strazilor din 
orase. Aceste obiective se 
finanteaza din bugetul  
autoritatilor publice locale. 
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Gheorghe - PSD+PC 
 

235.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 28.720 mii 
lei pentru realizarea rutei ocolitoare 
Botosani - Darabani, cu o lungime de 
4262 m si o suprafata de 33243 m2. 

 
Sursa de finantare: Suma de 28.720 
mii lei se asigura prin redistribuire in 
cadrul sumelor alocate Ministerului 
Transporturilor la titlul VI 
„transferuri intre unitati ale 
administratiei publice” si titlul 
VII“Alte transferuri”. 
 
Autori: Domnul senator  Marcu 
Gheorghe - PSD+PC 

Pentru devierea circulatiei 
masinilor de mare tonaj fata de 
centrul municipiului. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Indicatorii tehnico-economici 
aferenţi obiectivului de investiţii 
trebuie aprobaţi în conformitate 
cu prevederile alin. (1) al art. 43 
din Legea nr. 500/2002. 

236.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune alocarea unei sume de 1 
milion lei, pentru obiectivul Centura 
de ocolire a oraşului Beclean pentru 
efectuarea studiilor de fezabilitate şi 
a proiectului tehnic. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 

 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia admiterii: 
Oraşul Beclean nu are la ora actuală 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
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pentru industrii şi servicii, domnul 
senator PSD Dănuţ Prunea şi domnul 
deputat PSD Radu Moldovan . 
 

o variantă rutieră de degajare a 
traficului greu, tot traficul greu pe 
ruta Cluj – Suceava se desfăşoară 
prin zona centrală a oraşului 
Beclean. 
 
Motivatia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Suplimentar faţă de cele mai 
sus, facem menţiunea că, având 
în vedere prevederile legale în 
vigoare, cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite, iar prin proiectul de 
buget Ministeru Transporturilor 
şi Infrastructurii a alocat acestei 
categorii de investitii suma de 
50.499 mii lei. 

237.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii la anexa pentru: 
1. Proiectul tehnic şi detalii de 
execuţie: 
a) Intrarea în Rădăuţi din DN 2H cu 
Marginea Suceviţa DN 17 A 
b) Intrarea în Rădăuţi din DN 2H cu 
DN 17 A Dorneşti-Satu Mare cu 
suma de 600.000 lei; 
2. Proiectul de execuţie a primului 
tronson Rădăuţi DN 2H cu Dorneşti 
DN 17A pe o distanţă de 4 km cu 
suma de 24 000 000 lei. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor, domnii senatori PD-L 
Orest Onofrei, Sorin Fodoreanu, 
domnul senator PSD Gavril Marza, 
doamna deputat PD-L Sanda Maria 
Ardeleanu, domnii deputaţi PD-L 
Ioan Bălan, Dumitru Pardău, Eugen 
Constantin Uricec, Gabriel 
Gospodaru şi domnii deputaţi PSD 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
 
 
Motivaţia admiterii: 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru construirea 
şoselei de centură ocolitoare a 
municipiului Rădăuţi. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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Eugen Bejinariu, Cătălin Nichifor şi 
Ioan Stan. 
 
 
 
 

 

238.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii la anexa 3/24 cu suma 
80.000.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor de construire a obiectivului 
„Varianta de ocolire Suceava”. 
 
 
 Autori: Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului, 
Comisia pentru industrii şi servicii a 
Camerei Deputaţilor, domnii senatori 
PD-L Orest Onofrei, Sorin 
Fodoreanu, doamna deputat PD-L 
Sanda Maria Ardeleanu, domnii 
deputaţi PD-L Ioan Bălan, Dumitru 
Pardău, Eugen Constantin Uricec, 
Gabriel Gospodaru. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construire a variantei 
de ocolire a oraşului Suceava 
pentru a decongestiona şi fluidiza 
traficul din oraş. 
 
Suma va fi repartizată eşalonat pe 
cei 3 ani de executare a lucrării. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Prin proiectulde buget acestui 
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obiectiv de investiţii i s-a alocat 
suma de 40.000 mii lei. 

239.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, la 
Program 24 pentru modernizarea 
Metrou Bucureşti-etapa III, alocarea 
sumei 30000 mii lei pentru extindere 
reţea metrou – Magistrala V 
Universitate – Drumul Taberei.  
 
 
Sursă de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor., domnul deputat PNL 
Cornel Pieptea, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat. 

Metroul în Drumul Taberei este o 
necesitate cu atât mai presantă cu 
cât trece timpul şi traficul devine 
mai anevoios. 
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Prin proiectulde buget acestui 
obiectiv de investiţii i s-a alocat 
suma de 12.060 mii lei. 
- Potrivit prevederilor Legii nr. 
500/2002, în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

240.  Anexa nr.3/24 Ministerul Se propune la Ministerului Extinderea centurii rutiere a Se respinge amendamentul 
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Transporturilor si Infrastructurii Transporturilor si Infrastructurii 
următoarea modificare: 
 
Fişa obiectivului/proiectului/ 
categoriei de investiţii – Fluidizarea 
traficului pe DN1 între km  8+100 - 
17+100 şi centura rutieră în zona de 
nord a Municipiului Bucureşti – 
ob.5A, 5B  
 
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi 
PIF (luna/an) 12/2010 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de 
finanţat, sursele de finanţare şi 
costurile de funcţionare şi de 
întreţinere după punerea în funcţiune 
a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 
2009) 112562 mii 
1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 112562 mii 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 
112562 mii. 
 
Sursă de finanţare  pentru diferenţă:
1. PROGRAMUL DE INVESTIŢII 
PUBLICE PE GRUPE DE 
INVESTIŢII ŞI SURSE DE 
FINANŢARE – anexa 3/24/28, 
pag.4, Alte cheltuieli de investiţii – 

Municipiului Bucureşti între DN1 
A şi DN1” şi respectiv pe sectorul 
cuprins între km 2+400 şi DN2 este 
un proiect a cărei finalizare rapidă 
este extrem de importantă pentru 
fluidizarea traficului în zona de 
nord a capitalei. 
Diferenţa de 44.572 mii lei este 
necesară pentru devansarea 
finalizării proiectului cu 2 ani. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
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„Dotări independente” 
2. Programul „Dezvoltarea 
infrastructurii de transport rutier”, 
cod 669 – Anexa 3/24/26, pag.26. 
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor,  domnul deputat PD-L 
Canacheu Costică. 
 

241.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
următoarea modificare: 
 
Fişa obiectivului/proiectului/ 
categoriei de investiţii – Fluidizarea 
traficului pe DN1 între km  8+100 - 
17+100 şi centura rutieră în zona de 
nord a Municipiului Bucureşti – ob.6 
 
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi 
PIF (luna/an) 12/2010 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de 
finanţat, sursele de finanţare şi 
costurile de funcţionare şi de 
întreţinere după punerea în funcţiune 
a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 
2009) 47.500 mii 

 „Diferenţa de 25.590 mii lei este 
necesară pentru finalizarea 
lucrărilor aferente proiectului la 
termenul 12/2010. 
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
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1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 47.500 mii 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 
47.500 mii. 
 
 
Sursă de finanţare  pentru diferenţă:
1. PROGRAMUL DE INVESTIŢII 
PUBLICE PE GRUPE DE 
INVESTIŢII ŞI SURSE DE 
FINANŢARE – anexa 3/24/28, 
pag.4, Alte cheltuieli de investiţii – 
„Dotări independente” 
2. Programul „Dezvoltarea 
infrastructurii de transport rutier”, 
cod 669 – Anexa 3/24/26, pag.26. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor,  domnul deputat PD-L 
Canacheu Costică. 
 

ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

242.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
următoarea modificare: 
 
Fişa obiectivului/proiectului/ 
categoriei de investiţii – Fluidizarea 
traficului pe DN1 între km  8+100 - 
17+100 şi centura rutieră în zona de 
nord a Municipiului Bucureşti – ob.7 

 Completarea centurii rutiere a 
Municipiului Bucureşti prin 
construcţia sectorului cuprins între 
DN7 şi DN1A”  este un proiect a 
cărei finalizare rapidă este extrem 
de importantă pentru fluidizarea 
traficului în zona de nord a 
capitalei. 
Diferenţa de 28.020 mii lei este 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi 
PIF (luna/an) 12/2010 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de 
finanţat, sursele de finanţare şi 
costurile de funcţionare şi de 
întreţinere după punerea în funcţiune 
a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 
2009) 52.000 mii 
1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 52.000 mii 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 
52.000 mii. 
 
Sursă de finanţare  pentru diferenţă:
1. PROGRAMUL DE INVESTIŢII 
PUBLICE PE GRUPE DE 
INVESTIŢII ŞI SURSE DE 
FINANŢARE – anexa 3/24/28, 
pag.4, Alte cheltuieli de investiţii – 
„Dotări independente” 
2. Programul „Dezvoltarea 
infrastructurii de transport rutier”, 
cod 669 – Anexa 3/24/26, pag.26. 
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 

necesară pentru devansarea 
finalizării proiectului cu 2 ani. 
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
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Deputaţilor,  domnul deputat PD-L 
Canacheu Costică. 
 

243.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
următoarea modificare:  
Magistrala V Metrou 
 
 
  
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi 
PIF (luna/an) 12/2012 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de 
finanţat, sursele de finanţare şi 
costurile de funcţionare şi de 
întreţinere după punerea în funcţiune 
a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 
2009) 103.500 mii 
1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 103.500 mii 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 
103.500 mii. 
 
Sursă de finanţare : 
 1. „consultanţă, asistenţă tehnică şi 
alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, 
Cod 24.84.01.2009 e, MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII Anexa 

 Realizarea acestei lucrări este 
prioritate absolută pentru asigurarea 
unui transport rapid şi sigur, în 
condiţii de confort sporit pentru 
populaţia Municipiului Bucureşti. 
Precizăm faptul că realizarea 
acestei magistrale este prevăzută ca 
acţiune prioritară în Programul 
de Guvernare 2009-2012. 
Suma este necesară pentru 
începerea execuţiei lucrărilor de 
structură, tunele, galerii şi staţii (6 
km şi 8 staţii, în prima etapă, de la 
Râul Doamnei la Haşdeu), 
realizarea proiectelor tehnice 
preliminare pentru instalaţii şi 
realizarea activităţilor de 
consultanţă-inginerie. 
Prin finanţarea lucrărilor de la 
bugetul de stat pe anul 2009 cu 
suma propusă în amendament, 
termenul de finalizare a proiectului 
nu va mai fi anul 2014, ci se va 
reduce cu 2 ani. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
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3/24/29, pag.187 
2. „Reparaţia elementelor 
infrastructurii căii ferate publice 
scadente la reparaţii sau cu durata 
normală de serviciu expirată”, cod 
61, Anexa nr.3/24/26 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor.,  domnul deputat PD-L 
Canacheu Costică. 
 

 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

244.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
următoarea modificare: 
 Magistrala IV Metrou 
  
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi 
PIF (luna/an) 12/2012 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de 
finanţat, sursele de finanţare şi 
costurile de funcţionare şi de 
întreţinere după punerea în funcţiune 
a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 
2009) 121.531 mii 
1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 121.531 mii 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 

 Realizarea acestei lucrări este 
prioritate absolută pentru asigurarea 
unui transport rapid şi sigur, în 
condiţii de confort sporit pentru 
populaţia Municipiului Bucureşti. 
Racordul I a fost pus în funcţiune 
cu călători, au rămas, de efectuat, 
pentru anul 2009, lucrările care nu 
au condiţionat punerea în funcţiune 
a racordului şi cele de finalizare a 
refacerilor reţelei de termoficare în 
zona staţiei 1 Decembrie 1918. 
Pentru acestea, METROREX 
solicită suma de 46.650 mii lei de 
la bugetul de stat.  
Referitor la Racordul 2, Gara de 
Nord 2 – Laromet, în anul 2009 se 
vor finaliza lucrările de structură la 
staţia Bazilescu şi galeria din zona 
Pod Constanţa. Pentru acestea şi 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
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121.531 mii. 
 
 
Sursă de finanţare : 1. „consultanţă, 
asistenţă tehnică şi alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, Cod 
24.84.01.2009 e, MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII Anexa 
3/24/29, pag.187 
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor,  domnul deputat PD-L 
Canacheu Costică. 
 

pentru realizarea exproprierilor, 
METROREX solicită suma de 
74.881 mii lei de la bugetul de stat. 
Precizăm faptul că punerea în 
funcţiune a Racordului 2 este 
prevăzută ca acţiune prioritară în 
Programul de Guvernare 2009-
2012. 
Prin finanţarea lucrărilor de la 
bugetul de stat pe anul 2009 cu 
suma propusă în amendament, 
termenul de finalizare a proiectului 
nu va mai fi anul 2015, ci se va 
reduce cu 3 ani. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

245.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, 
suplimentarea sumei alocate 
Programului de creştere a 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
aeroportuare şi creşterii gradului de 
siguranţă a Aeroportului Oradea. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Obiectivul de investiţii 
„Extindere şi modernizare 
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capacităţii aeroportuare şi a 
siguranţei transportului aerian 
pentru obiectivul „Extindere şi 
modernizare suprafeţe de mişcare la 
Aeroportul Oradea” cu suma de 
176.371,9 mii lei.  
 
Sursă de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor.,   doamna deputat PNL  
Lucia Varga  şi Grupurile reunite ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi serviciui a Camerei 
Deputaţilor. 
. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

suprafeţe de mişcare la 
Aeroportul Oradea” nu se 
regăseşte ca obiectiv distinct în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii. 
- Aeroportul Oradea este 
aeroport de inters local, iar 
lucrările la construcţia pistei se 
finanţaeză din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
 
 

246.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii,  la 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
alocarea   sumei de 100 000 mii lei 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii  
pentru construcţia de  drum express 
Galaţi-Brăila. 
 
  
 
Sursă de finanţare:   Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limita prevăzută în 

 Pentru modernizarea infrastructurii 
rutiere Alinierea sistemului naţional 
de transport la sistemul european. 
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
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Bugetul pe anul 2008. 
 
 
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor.,   doamna deputat PNL 
Diana Tuşa  şi Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat. 
  
 

comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  
în  raport  cu sarcinile  ce-i  
revin  acestei  instituţii, pe  anul  
2009.  
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 
 

247.  Anexa nr.3/24 Ministerul Se propune la bugetul Ministerului  Pentru modernizarea infrastructurii Se respinge amendamentul 
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Transporturilor si Infrastructurii Transporturilor si Infrastructurii,  la 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
alocarea   sumei de 150 000 mii lei 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii  
pentru construcţia de  drum express 
Brăila-Slobozia-Drajna, jud. Brăila. 
 
Sursă de finanţare:   Diminuarea 
bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limita prevăzută în 
Bugetul pe anul 2008. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor.,   doamna deputat PNL 
Diana Tuşa  şi Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat. 
  

rutiere Alinierea sistemului naţional 
de transport la sistemul european. 
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
 
 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  
în  raport  cu sarcinile  ce-i  
revin  acestei  instituţii, pe  anul  
2009. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
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legi. 
De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 
 

248.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii,  la 
cap.84.01 Cod 24.84.01.05 
Reabilitare drumuri naţionale, 
suplimentarea cu 60.000  mii lei a 
fondurilor pentru reabilitarea DN 
12A Comăneşti – Ghimeş. 

 
Total: 60.000 mii lei   
 
Sursă de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

 
  Autori: Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului, 
Comisia pentru industrii şi servicii a 
Camerei Deputaţilor., domnul 
deputat PSD Iulian Iancu. 
 

Necesitatea fluidizării traficului pe 
DN 12A, jud. Bacău.  
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
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până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
- Prin proiectulde buget
obiectivului de investiţii
„PROIECT REABILITARE
DRUMURI NATIONALE
ETAPA A VI-A ( 1112 KM)”
unde este inclus şi DN12 i s-a
alocat suma de 133.455 mii lei. 

249.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea fondurilor 
în transferul către administraţia 
publică Bacău cu suma de 35 mil. lei 
pentru realizări, consolidări, 
modernizări de drumuri şi poduri în 
localităţile prezentate în anexă. 
 
Sursă de finanţare:Bugetul 
Ministerului Transporturilor prin 
transfer către administraţia publică 
Bacău. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor., domnul deputat PSD 
Iulian Iancu. 
 

Necesitatea îmbunătăţirii 
infrastructurii judeţului.  
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor in realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificările
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe
destinaţiile din bugetul
Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii au fost
dimensionate de acesta în
concordanţă cu atribuţiile şi
politica sa în domeniu. 

250.  Anexa nr.3/24/01 Ministerul La Capitolul 84.01-Transporturi ,  se Pentru asigurarea fondurilor Se respinge amendamentul 
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Transporturilor si Infrastructurii propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru poziţia 42 judeţul 
Timiş,  pentru obiectivul „Pasaj 
denivelat DN 59 A KM 4+150”, cu 
suma de 9.012 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Îmbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
senator PNL Nicolae Robu, domnul 
senator PD-L: Gheorghe David şi 
domnii deputaţi PNL: Horia Cristian 
şi Claudiu Taga. 
 

necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii judeţului. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Precizam totodata ca o mai buna
colectare a impozitelor si taxelor
nu poate fi cuantificata astfel
incat sa poata constitui sursa de
finantare. 

251.  Anexa nr.3/24/01 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

La Capitolul 84.01-Transporturi ,  se 
propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru poziţia 42 judeţul 
Timiş, pentru obiectivul „Centura 
ocolitoare a  oraşului Timişoara 
DN6-km549 + 0,76 – DN 69 km6 + 
430”, cu suma de 8.000 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Îmbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 

Lucrarea beneficiază de finanţare 
dintr-un credit extern finanţat 75% 
de banca JBIC din Japonia cu suma 
de 17.971 mii Euro si 25% bugetul 
de stat. In aceste condiţii este 
esenţială finanţarea mai ales ca  DN 
6 este finanţat pentru reabilitare pe 
tronsonul Lugoj – Tr Severin cu 
104.000 mii lei. 
 
Amendament respins de Comisia 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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impozitelor la bugetul de stat. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
enator PNL Nicolae Robu, domnul 
senator PD-L: Gheorghe David şi 
domnii deputaţi PNL: Horia Cristian 
şi Claudiu Taga. 
 

economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Precizam totodata ca o mai buna 
colectare a impozitelor si taxelor 
nu poate fi cuantificata astfel 
incat sa poata constitui sursa de 
finantare. 

252.  Anexa nr.3/24/01 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

La Capitolul 84.01-Transporturi  
poziţia 42 judeţul Timiş, se propune 
alocarea sumei de 10.000 mii lei din 
suma prevăzută pentru obiectivul 
„Drumul naţional DN 6 km 500 + 
400 – km 552 Lugoj – Timisoara”. 
 
Sursa de finanţare: Îmbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
enator PNL Nicolae Robu, domnul 
senator PD-L: Gheorghe David şi 
 domnii deputaţi PNL: Horia Cristian 
şi Claudiu Taga. 
 

Lucrarea beneficiază de finanţare 
dintr-un credit extern finanţat 75% 
de banca JBIC din Japonia cu suma 
de 30.000 mii Euro si 25% bugetul 
de stat. Daca ţinem cont ca lucrarea 
este finalizata in proporţie de 48% 
mai sunt necesari încă 10.400 mii 
lei. In aceste condiţii este esenţială 
finanţarea mai ales ca  DN 6 este 
finanţat pentru reabilitare pe 
tronsonul Lugoj – Tr Severin cu 
104.000 mii lei. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Precizam totodata ca o mai buna
colectare a impozitelor si taxelor
nu poate fi cuantificata astfel
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comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

incat sa poata constitui sursa de
finantare. 

253.  Anexa nr.3/24/01 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune alocarea sumei de 22000 
mii lei pentru extinderea şi 
modernizarea aeroportului Craiova, 
jud.Dolj. 
 
Sursa de finanţare: O redistribuire 
în cadrul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii,   domnii 
deputaţi PNL Mihai Voicu, Ionuţ 
Stroe, Grupurile Parlamentare PNL 
reunite. 
 

Suma este necesară pentru 
modernizarea aeroportului din 
Craiova, pentru creşterea fluxului 
de călători. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Obiectivul de investiţii 
„Modernizarea aeroportului 
Craiova” nu se regăseşte ca 
obiectiv distinct în programul de 
investiţii publice al Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii. 
- Aeroportul Craiova este 
aeroport de inters local, iar 
lucrările la construcţia pistei se 
finanţaeză din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
 

254.  Anexa nr.3/24/01 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune alocarea sumei de 2000 
mii lei pentru Autostrada Sud 
Craiova, tronson al şoselei de ocolire 
SV Craiova, jud.Dolj. 
 
Sursa de finanţare: O redistribuire 
în cadrul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii,   domnii 

Suma este necesară pentru o mai 
bună circulaţie rutieră în jud.Dolj. 
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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deputaţi PNL Mihai Voicu, Ionuţ 
Stroe, Grupurile Parlamentare PNL 
reunite. 
 

comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

255.  Anexa nr.3/24/01 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

La capitolul 84.01-Transporturi se 
propune alocarea sumei în valoare de 
200 mii lei pentru asfaltarea 
drumului DN 26, strada Coşarelor – 
1.5 km, Sat Costi, comuna Vînători, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii şi domnul 
deputat PNL Victor Paul Dobre, 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Starea precară actuală a drumurilor  
publice  îngreunează mult 
deplasarea pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de aceea 
este necesară asfaltarea drumului 
DN 26 in satul Costi. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

256.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

La capitolul 84.01-Transporturi se 
propune alocarea sumei de 50.000 
mii lei pentru obiectivul de investiţii 
„Drum Naţional expres Galati - 
Brăila”. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii şi domnul 
deputat PNL Victor Paul Dobre, 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Numărul tot mai mare de 
autoturisme si traficul din ce in ce 
mai aglomerat fac greoaie 
deplasarea intre cele doua centre 
administrative, motiv pentru care 
este necesar extinderea si 
modernizarea drumului existent. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

257.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul Se propune la bugetului Ministerului Se propune realizarea studiilor Se propune respingerea întrucât: 
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Transporturilor si Infrastructurii Transporturilor si Infrastructurii, la 
cap.8401 Transporturi alocarea 
sumei de 8000 mii lei din suma 
prevăzută pentru proiectului de 
investiţii “Reabilitare DJ 104 
Sercaia-Hoghiz”, jud. Braşov. 
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnii 
deputati PNL Donţu Mihai-Aurel şi 
Gheorghe Gabor, şi Grupurile 
parlamentare reunite PNL. 
 
 

premergătoare, proiectului tehnic, a 
procedurilor juridice (exproprieri) 
pentru reabilitarea DJ 104 Sercaia-
Hoghiz. In prezent DJ  104 se afla 
in procesul de clasificare ca drum 
naţional. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

258.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, la 
cap. 5001, grupa 51, art. 02, alin. 13 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
Poziţia 30 Olt, alocarea sumei de 
120.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie la şoseaua 
ocolitoare a oraşului Balş, judeţul 
Olt. 

 Lipsa şoselei de centură 
îngreunează mult circulaţia în oraş, 
aspect care pune în pericol 
siguranţa circulaţiei cetăţenilor.  
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 

Se propune respingerea întrucât:  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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Sursă de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
deputati PNL Gigel Ştirbu şi 
Grupurile Parlamentare reunite PNL. 
 

 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 

259.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, la 
cap. 5001, grupa 51, art. 02, alin. 13 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
Poziţia  35 Suceava, Construcţie 
sosea de centura ocolitoare a 
municipiului Rădauţi, Jud. Suceava. 
 
 
  
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
deputat PNL Mircea Irimescu şi 
Grupurile Parlamentare reunite PNL. 
 

  Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se precizează suma 
propusă pentru obiectivul de 
investitii si nici sursa de 
finantare. 
2. Suma propusa pentru 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 
este prevazuta în sumă globală si 
se repartizează pe obiective de 
ordonatorul principal de credite 
în functie de prioritatile stabilite 
de acesta. 
3. In proiectul de buget pe anul 
2009 al Ministerului 
Transporturilor �i Infrastructurii 
este prevăzută suma de 157.401 
mii lei pentru dezvoltarea 
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iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

infrastructurii rutiere. 

260.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, la 
cap. 5001, titlul 40, art. 04  
„Subventii pentru sustinerea 
transportului public de calatori”, 
majorarea sumei de la 678.382 lei la 
1.217.485 lei. 
 
Sursă de finanţare:  redistribuire in 
cadrul bugetului Ministerului 
Transporturilor 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
deputat UDMR  Olosz Gergely.  

Suma propusa este la nivelul anului 
2008 care a fost oricum insuficienta 
pentru a acoperi facturile si TUI-ul. 
  
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se precizează capitolul, 
titlul, articolul si alineatul de la 
care se propune redistribuirea. 
2. Potrivit Legii nr. 500/2002 
privind finantele publice, 
ordonatorul principal de credite 
stabileste prioritatile de 
finantare. 
 

261.  Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, la 
cap.8401 Transporturi alocarea 
sumei de 7000 mii lei din suma 
prevăzută pentru proiectului de 
investiţii  “Ocolirea Municipiului 
Codlea”, jud. Braşov. 
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnii 
deputati PNL Donţu Mihai-Aurel şi 

Se propune realizarea studiilor 
premergătoare, proiectului tehnic, a 
procedurilor juridice (exproprieri) 
pentru realizarea ocolirii 
Municipiului Codlea, situat pe DN 
1. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
 Motivaţia respingerii: 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Gheorghe Gabor, şi Grupurile 
parlamentare reunite PNL. 
 
 
 
 

 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

262.  Anexa nr.3/24/05 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, titlul 51, alin.01 cu 
suma de 325.000 lei pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii 
poduri peste râul Râmna în 
punctul Buligai şi podul peste 
Valea Neagră în punctul Brazi, 
Comuna Poiana Cristei, Judeţul 
Vrancea 
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă şi domnul deputat PD-L 
Răzvan Mustea Şerban 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece aceste 
poduri au fost distruse la inundaţii 
sau la alunecări de teren şi face 
imposibilă deplasarea oamenilor 
dintr-un sat în altul. Fac menţiunea 
că aceste sate sunt dispersate şi este 
necesară (mai mult obligatorie) 
realizarea acestei investiţii. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Deasemenea, considerăm că 
finanţarea acestor obiective de 
investiţii se poate realizara din 
sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 

263.  Anexa nr.3/24/07 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se respinge amendamentul 
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Transporturilor si Infrastructurii Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Anexa nr.3/24/07 cu 
suma de 100.000 mii lei pentru 
expropriere pentru cauza de utilitate 
publică. 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 
 

Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
senator PD-L Bârlea Gheorghe, 
domnii senatori PSD Bota Sorin şi 
Valer Marian, domnii deputaţi PD-L 
Bud Nicolae, Leşe Doru, Holdiş Ioan 
şi domnii deputaţi PSD Ciocan 
Gheorghe, Zoicaş Gheorghe şi 
Cherecheş Cătălin. 
 

amendamentului în vederea 
realizării obiectivului de utilitate 
publică şi realizarea proiectului 
tehnic, pentru DRUM EXPRES, 
Baia Mare-Satu Mare-Vaja. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

întrucât: 
1. Potrivit Legii nr. 198/2004 
privind unele măsuri prealabile 
lucrărilor de constructie de 
drumuri de interes national, 
judetean si local, suma globală a 
despăgubirilor pentru 
exproprierea pentru cauza de 
utilitate publica se aproba prin 
hotarare a Guvernului. Suma 
este estimata de expropriator pe 
baza raportului de evaluare 
intocmit de un expert evaluator 
specializat. 
2. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

264.  Anexa nr.3/24/07 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Anexa 3/24/07 cu 
suma de 2.000.000 RON pentru 
începerea lucrărilor de construcţie 
la Şoseaua de centură a 
Municipiului Tecuci, Judeţul 
Galaţi. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru fluidizarea 
traficului şi ocolirea centrului 
Municipiului Tecuci. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Sursa de finanţare: din 
redistribuirea fondurilor Ministerului 
Transporturilor . 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii, şi domnul 
deputat PD-L  Mircea Toader. 
 

 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

265.  Anexa nr.3/24/26 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la bugetul Ministerului  
Transporturilor şi Infrastructurii, 
Cod Ordonator 24  13633330  
Program 669 – Dezvoltarea 
infrastructurii de transport rutier 
introducerea unui proiect nou 
„Proiect: Construcţie drum 
centura Baia Mare, în valoare 
totală  de 8.490.120 euro , din care: 
alocare bugetară 2009: 1.490.120 
euro. 
credite de angajament: 1.490.000 
euro 
credite bugetare: 1.490.000 euro 
 

Considerăm prioritară promovarea 
acestui obiectiv de investiţii, care 
ar asigura siguranţa circulaţiei şi 
eliminarea unor grave evenimente 
şi, nu în ultimul rând, devierea 
traficului greu de tranzit din 
municipiu în condiţii de siguranţă, 
cu urmări directe asupra factorilor 
de mediu şi a confortului 
cetăţenilor. 
 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Suma propusa pentru 
Programul 669 – Dezvoltarea 
infrastructurii de transport rutier 
este prevazuta în sumă globală si 
se repartizează pe obiective de 
ordonatorul principal de credite 
în functie de prioritatile stabilite 
de acesta. 
2. Potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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estimare 2010: 3.000.000 euro si 
estimare 2011: 4.000.000 euro”  
 
 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

 
 

Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii,   domnul 
deputat PSD+PC Cătălin Cherecheş, 
Grup parlamentar al PSD+PC. 

 

 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

266.  Anexa nr.3/24/26 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor, Anexa 
3/24/26,  

Programul 670: Repararea, 
consolidarea, întreţinerea 
infrastructurii rutiere pentru 
obiectivele: 

A. În continuare 

1. Consolidarea DN 59C Km 0+000-
41+000 (Nr.5/2a.3 din 22.05.2007) 
în valoare de 60.292.836 RON 

 
B. Obiective noi (reparaţii capitale) 

2. Consolidarea  DN 59 Km 10+000-
35+8000 (HCA- HCADNR  nr. 
14.10.  din 30.01.2007 în valoare de 

Nedispunând de surse financiare, 
multe lucrări de consolidare şi 
reparare (uneori capitale) nu au 
putut fi făcute. Aşa se explică 
starea rea a celei mai mari părţi din 
reţeaua de drumuri din cuprinsul 
judeţului Timiş. Solicităm 
atribuirea, în anul 2009, a unor 
surse financiare bugetare care să 
permită  lucrările la obiectivele 
rutiere din coloana alăturată. Facem 
menţiunea că judeţul Timiş este 
unul dintre cei mai mari 
contribuitori la Bugetul centralizat  
al statului. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Suma propusa pentru 
Programul 670 – Repararea, 
consolidare, intretinerea  
infrastructurii rutiere este 
prevazuta în sumă globală si se 
repartizează pe obiective de 
ordonatorul principal de credite 
în functie de prioritatile stabilite 
de acesta. 
2. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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48.591.629 RON 

 
3. Consolidare  pod DN 59 Km 
16+385 la  Şag, în valoare de 
900.000 RON 
4. Consolidarea DN 59B Km 
44+000-64+000 Cruceni – Deta, în 
valoare de 30.000.000 RON 

 

5. Consolidare DN 59 B Km 0+000-
22+000 Cărpiniş – Otelea în valoare 
de  25.000.000  RON 

 
6. Consolidare DN 57 Km 152-1050-
200+745 (HCA-CNADNR nr. 22 din 
31.05.2005 – în valoare de 
60.000.000 RON 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugatară la dispoziţia Guvernului 
 
Autorii:domnii deputaţi PD-LValeriu 
Tabără, Iosif Drăgulescu ,  Gheorghe 
David, Dorel Borza,  PSD -Maria 
Eugenia Barna    

 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

267.  Anexa nr.3/24/26 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor, la 
Anexa 3/24/26, Program 603 

Motivaţia: 
Sunt obiective noi de investiţii 
absolut necesare pentru dezvoltarea 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Suma propusa pentru 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 225 -

„Modernizări drumuri naţionale”,  
pentru obiectivele: 

1. Varianta de ocolire oraş 
Sânnicolaul Mare pe DN 6 Km 
617+050-625-705 (DA 
93/2090/01.03.2005 – cu suma de 
76.129.890 RON  
2. Sporire capacitate trafic pe DN 6 
Km 560+100-546+400 (DA 
93/2192/27.09.2005) cu suma de 
15.992.550 RON 
3. Pavaj denivelat pe DN 58 B Km 
45+74+-45-970 la  Gataia  (DA 
93/2575/ 23.01.2006 – cu suma  de  
900.000 RON 
4. Varianta de ocolire oraş Jimbolia, 
pe DN 59 A Km 41+300-47+800 
(DA 93/2092/ 01.03.2005) – cu suma 
de 49.764.130 RON 

 

5. Variante ocolitoare Timişoara DN 
6 Km  549+076 şi DN 69 Km 6+430 
(DA 3102/17.06.2008 

Sursa de finanţare: 
FFONDUL LA DISPOZIŢIA 
GUVERNULUI 

Autorii: 

Valeriu Tabără             - PD-L 

şi mai ales modernizarea reţelei 
rutiere din judeţul Timiş – judeţ 
care dispune de una dintre cele mai 
dense reţele  dense reţele rutiere din 
ţară. În acelaşi timp, judeţul Timiş 
nu a beneficiat, în ultimii ani, de 
sursele financiare necesare 
modernizării uneia dintre cele mai 
dense reţele rutiere din România. 
Amintim că reţeaua rutieră, inclusiv 
cea din categoria DN a fost 
afectată, în ultimii ani şi de 
calamităţi naturale (inundaţii etc.). 
Trebuie să se ştie că judeţul Timiş 
are a doua reţea rutieră din ţară. Cu 
toate acestea,  
se găseşte  şi pentru anul 2009 ….. 
la alocaţii bugetare pentru 
infrastructură. 
 
 

Programul 609 – Modernizari 
drumuri nationale este prevazuta 
în sumă globală si se 
repartizează pe obiective de 
ordonatorul principal de credite 
în functie de prioritatile stabilite 
de acesta. 
2. Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 226 -

Alin Popoviciu               - PD-L 

Gheorghe  Ciobanu      - PD-L 

Marius Dugulescu         - PD-L 

Iosif Drăgulescu             - PD-L 

Gheorghe David             - PD-L 
Dorel Borza                    - PD-L 
Maria Eugenia Barna    - PSD 

268.  Anexa nr.3/24/28 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului  
Transporturilor şi Infrastructurii cu 
suma de 20.000 mii lei, la anexa 
3/24/28 – Programul de investiţii 
publice pe grupe de investiţii şi surse 
de finanţare, capitolul C „Alte 
cheltuieli de investiţii”, lit.c) 
„Cheltuieli pentru elaborarea SPF, 
SF şi a altor studii”, punctul 1.4 
Buget de stat. 

 
 
Sursa de finanţare: Redistribuirea 

fondurilor din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 

 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
senator PNL Varujan Vosganian şi 
domnul deputat PNL Relu Fenechiu.  

 
 

Realizarea unui studiu de 
fezabilitate pentru Autostrada Iaşi –
Târgu Mureş. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se propune respingerea întrucât:  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Facem menţiunea că, având în 
vedere prevederile legale în 
vigoare, cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
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 investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite, iar prin proiectul de 
buget acestei categorii de 
investiţii i s-a alocat suma de 
449.088 mii lei. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

269.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului  
Transporturilor şi Infrastructurii cu 
suma de  40.000 mii lei, la anexa 
3/24/29 – Fişa obiectivului de 
investiţii Varianta de ocolire a 
Municipiului Iaşi. Etapa I – Varianta 
sud, cod obiectiv 
24.84.01.05200701.  

 
Sursa de finanţare: Prin 

Asigurarea finanţării obiectivului 
Varianta de ocolire a municipiului 
Iaşi, ce reprezintă o importanţă 
majoră pentru judeţul Iaşi, în lipsa 
unei şosele de centură şi în 
condiţiile în care traficul se 
realizează prin oraş. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 

Se propune respingerea întrucât:  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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redistribuirea în cadrul bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, având la bază 
economiile realizate prin diminuarea 
cheltuielilor cu personalul cu funcţii 
de conducere. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
senator PNL Varujan Vosganian şi 
domnul deputat PNL Relu Fenechiu.  
 

industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Prin proiectul de buget acestui 
obiectiv de investiţii i s-a alocat 
suma de 40.000 mii lei. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

270.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune introducerea la bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, a unui obiectiv proiect 
nou la:  cap.64.01 – obiectiv proiect 
nou – Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, se propune 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii „Construire terminal 
pasageri la Aeroportul Oradea” în 
valoare de 183.842 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
aeroportuare şi aducerii la 
standarde europene a Aeroportului 
Oradea. 
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Obiectivul de investiţii 
„Construire terminal pasageri 
la Aeroportul Oradea” nu se 
regăseşte ca obiectiv distinct în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii. 
- Aeroportul Oradea este 
aeroport de inters local, iar 
lucrările la construcţia pistei se 
finanţaeză din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
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Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii,  doamna 
deputat PNL  Lucia Varga  şi 
Grupurile reunite ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

271.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune introducerea la bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, la cap.64.01, poziţia 
28 , judeţul Mureş, a unui nou 
obiectiv de investiţii  : 
-Extindere platforme şi cale de rulare 
la RA Aeroport Transilvania-
Tg.Mureş cu suma 48.189.412 lei; 
-Instalare echipamente de balizaj de 
cat.II OACI/2000 m/45 m la RA 
Aeroport Transilvania-Tg.Mureş cu 
suma 1.349.423 lei; 
- Reorganizare fluxuri aerogară la 
RA Aeroport Transilvania-Tg.Mureş 
cu suma 1.281.203 lei. 
 
Sursă de finanţare:  Fondul de 
rezerva la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii,  domnul 
deputat PNL şi Ciprian Dobre  şi 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL. 

 Asigurarea tuturor condiţiilor de 
siguranţă a efectuării traficului 
aerian 
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Aeroportul Transilvania-
Tg.Mureş este aeroport de inters 
local, iar lucrările la construcţia 
pistei se finanţaeză din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
 

272.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune introducerea la bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, la cap.64.01, a unui 
nou obiectiv de investiţii : 
Construirea drumului ocolitor 
BRĂDEŞTI – Băile Szejke (ocolirea 
municipiului Odorheiu Secuiesc) la 
DN 13 A . 
Hotărârea Consiliului Judeţean există 
şi H.G. e pregătit din noiembrie 
2008. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii,  domnul 
deputat– UDMR Istvan Antal. 
 
 

Actualmente traficul trece prin 
centrul municipiului, blocând 
practic circulaţia pe o porţiune de 
2,5 km în orele de vârf. 
 
 Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu. 
- Indicatorii tehnico-economici 
aferenţi obiectivului de investiţii 
trebuie aprobaţi în conformitate 
cu prevederile alin. (1) al art. 43 
din Legea nr. 500/2002. 

273.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune introducerea la bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, la cap.64.01, a unui 
nou obiectiv de investiţii : Drum de 
ocolire a oraşului CRISTURU –
SECUIESC pe un traseu prelungit al 
DN13C prin Cristur – Făget – 
Mureni (judeţul Mureş), cu ieşire pe 
DN1 la 3 km de Vânători. 
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii,  domnul 
deputat– UDMR Istvan Antal. 
 
 

Este singura soluţie de legarea 
traficului dinspre Cheile Bicaz prin 
DN13B şi DN13 cu traficul pe DN1 
prin scurtarea cu 10 km a accesului 
şi diminuarea efectului nociv al 
traficului actual prin oraşul Cristuru 
Secuiesc. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Indicatorii tehnico-economici 
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aferenţi obiectivului de investiţii 
trebuie aprobaţi în conformitate 
cu prevederile alin. (1) al art. 43 
din Legea nr. 500/2002. 

274.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea la bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, la cap.84.01, Cod 
24.84.01.05, de la suma de 133.455 
mii lei la suma de 1.500.000 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii,  domnul 
senator UDMR Gyerko Laszlo şi 
domnii deputaţi UDMR Istvan Antal, 
Gergely Olosz. 
 
 
 

Având în vedere faptul că suma 
prevăzută nu permite continuarea în 
condiţii optime a lucrărilor pe DN 
12. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Nu se precizează sursa de 
finantare. 
2. Pentru proiectul de reabilitare 
drumuri nationale etapa a VI-a 
este propusă pentru anul 2009 
suma de 133.455 mii lei fată de 
5.529 mii lei in anul 2008. 
Proiectul se finanteaza din 
fonduri externe rambursabile 
contractate de la Banca 
Europeana de investitii potrivit 
Odonantei de Urenta a 
Guvernului nr. 71/2007. 
 

275.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Propunem reintroducerea 
Fişei de investiţii 
Capitol 84.01 Transporturi 
Cod 24.84.01.05200810 
Obiectiv: Drum expres Arad-Oradea. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii  şi domnii 
deputaţi UDMR Lakatos Petru, Antal 
Istvan, Erdei-Doloczki Istvan. 

Fişa a fost aprobată prin HG 
696/02.06.2008, având pentru etapa 
de efectuat în 2009 prevăzută suma 
de 21.186 mii lei. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

276.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, cap.84.01 Cod 
24.84.01.05 Obiectiv: reabilitare 
drumuri naţionale, cu suma de 
17.500 mii  lei pentru reabilitarea 
DN-urilor care străbat Municipiul 
Iaşi: DN 24 – 3500 mii lei (inclusiv 
pasaj Bucium) şi DN 28 – 14.000 
mii lei. 
Total: 17.500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 17,5 milioane 
lei. 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 

Sunt sume fundamentate de 
Direcţia Regională de Drumuri şi 
Poduri Iaşi (CNADNR) 
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. Creşterea 
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pentru industrii şi servicii şi domnii 
deputatii PSD+PC Anghel Stanciu şi 
Vasile Mocanu . 
  

deficitului bugetar pentru 
realizarea acestui obiectiv de 
investiţii nu poate constitui  
sursa de finantare. 

277.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, cap.84.01 Cod 
24.84.01.05 Obiectiv:  varianta de 
ocolire a municipiului Iaşi – etapa I, 
Varianta Sud, de la 40.000 mii lei la 
76.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 36 milioane 
lei. 
  
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii şi domnii 
deputatii PSD+PC Anghel Stanciu şi 
Vasile Mocanu . 
  

Respectarea graficului de execuţie 
şi a plăţilor conform 
angajamentelor contractuale 
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. Creşterea 
deficitului bugetar pentru 
realizarea acestui obiectiv de 
investiţii nu poate constitui  
sursa de finantare. 
- Prin proiectul de buget acestui 
obiectiv de investiţii i s-a alocat 
suma de 40.000 mii lei. 

278.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, la  cap.84.01  
Cod 24.84.01.05062006  cu suma de 

 Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama de 
starea de degradare accentuată a 
acestui drum şi având în vedere 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
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200.000 mii lei, necesară continuării 
obiectivului de investiţii: 
Reabilitarea DN2D Focşani – Ojdula 
km.0+000 – 118+873. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
   
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii şi domnul 
senator PSD+PC Miron Tudor 
Mitrea şi domnii deputatii PSD+PC 
Cristian Sorin Dumitrescu, Angel 
Tîlvăr, Nicolae Ciprian Nica.   
  

importanţa lui din punct de vedere 
al asigurării legăturii dintre Ardeal 
şi terminalele fluviale şi maritime. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Prin proiectul de buget acestui 
obiectiv de investiţii i s-a alocat 
suma de 50.000 mii lei. 
 

279.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, cap.84.01 Cod 
24.84.01.06103 cu suma de 5.834 
mii lei necesară finalizării staţiei de 
cale ferată Focşani la standarde 

 Finalizarea modernizării staţiei de 
cale ferată Focşani având în vedere 
faptul că lucrările sunt întârziate iar 
costurile de conservare sunt mai 
mari decât cele de investiţii 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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europene. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
  
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii şi domnul 
senator PSD+PC Miron Tudor 
Mitrea şi domnii deputatii PSD+PC 
Cristian Sorin Dumitrescu, Angel 
Tîlvăr, Nicolae Ciprian Nica.   
 
   

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Prin proiectul de buget acestui 
obiectiv de investiţii nu i s-a 
alocat sume pe anul 2009. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
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280.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, cap.84.01 Cod 
84.01.03.01  cu suma de 97.000 mii 
lei necesară finalizării şi reabilitării 
următoarelor drumuri naţionale: 
- DN2L Tişiţa (E85) – Panciu – 
Răcoasa – Soveja – Lepşa (DN2D) – 
23 000 mii lei; 
- DN2N Bogza – Căiata – 
Dumbrăveni – Bordeşti – Dumitreşti 
– Chiojdeni – 12 000 mii lei 
- DN2M Focşani – Odobeşti – Mera 
– Andreiaşu – Butucoasa  – 37 000 
mii lei; 
- DN23A Milcovul (DN23) – 
Gologanu – Tătăranu – Măicăneşti – 
25 000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
  
  
 
 Autori: Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului, 
Comisia pentru industrii şi servicii şi 
domnul senator PSD+PC Miron 
Tudor Mitrea şi domnii deputatii 
PSD+PC Cristian Sorin Dumitrescu, 
Angel Tîlvăr, Nicolae Ciprian Nica.   
 
  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie pe drumurile naţionale 
dat fiind faptul că la aceste drumuri 
nu au fost finalizate investiţiile 
începute sau/şi nu au fost reparate 
în ultimii 10 ani şi, de asemenea, 
toate aceste drumuri au fost afectate 
de calamităţile ce s-au abătut 
asupra judeţului Vrancea în anii 
2005 şi 2006. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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281.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune la bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
capitolul 8401, subcapitolul 03,    la 
Reabilitarea DN 24, să se 
completeaze cu „Şoseaua ocolitoare 
a municipiului Bârlad” în valoare de 
172.500 mii lei. 
 
 
Sursă de finanţare:  FEDR (din care 
se va reabilita DN24) şi Fonduri din 
Rezerva Guvernului. 
 
 
Autor: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii,  şi domnul 
deputat PSD Adrian Solomon. 
 
 
 

 Reabilitarea DN 24 (E581) este o 
bună ocazie pentru a rezolva 
problema traficului greu ce 
traversează municipiul Bârlad din 
direcţia Tecuci spre Albiţa şi retur. 
Zilnic sunt înregistrate peste 3100 
de autovehicule de peste 12,5 tone 
care tranzitează municipiul, 
afectând infrastructura rutieră, 
reţelele de utilităţi publice 
subterane şi blocurile de locuinţe 
aflate la doar 5 metri de bulevardul 
tranzitat. 
Prin H.G. 1340/31.10.2007 au fost 
însuşiţi indicatorii tehnico-
economici ai acestei investiţii. 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

282.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii,  

Amendamentul este necesar 
întrucât finalizarea lucrărilor la 
Magistrala IV Metrou reprezintă o 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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la:  cap. 84.01 – Transporturi  
Cod 24.84.01.071004  cu suma de 22 
754 mii lei (de la 73 777 la 96 531 
mii lei) a valorii  propuse pentru a fi 
finanţate în cursul anului 2009 pentru 
categoria de investiţii Magistrala IV 
Metrou - R2: Gara de Nord – 
Laromet.   
 
 
 
Sursă de finanţare:  din 96 531 mii 
lei rezultaţi în urma suplimentării, 
66 023 mii lei provin din investiţii 
ale agenţilor economici cu capital de 
stat şi 30 508 mii lei provin din 
cheltuieli aferente programului I cu 
finanţare rambursabilă. 
 
 
 
Autor: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii,  domnul 
deputat PNL Olteanu Bogdan  şi 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL . 
 
 

prioritate pentru cetăţenii zonei de 
Nord a Bucureştiului, această 
investiţie fiind unul din proiectele 
începute în 1989 şi nefinalizate 
încă. Guvernul Tăriceanu şi-a 
propus finalizarea cât mai rapidă a 
lucrărilor, în acest sens fiind 
propusă o eşalonare a valorii 
rămase de finanţat astfel încât în 
anul 2010 Magistrala IV să fie dată 
în folosinţă. În situaţia în care suma 
propusă spre a fi finanţată în cursul 
anului 2009 scade, atunci estimările 
făcute pentru anii următori se 
decalează şi finalizarea investiţiei 
va întârzia nepermis de mult.  
Amendamentul prezintă susţinere 
economică având în vedere 
propunerea pertinentă a Guvernului 
Tăriceanu de eşalonare a valorii 
rămase de finanţat în 2009 la 
acelaşi nivel cu fondurile cheltuite 
pentru aceeaşi categorie de 
investiţii în cursul anului 2008 
(96.531 mii lei propunerea 
Guvernului Tăriceanu comparativ 
cu 96 373 mii lei rezultaţi din 
execuţia preliminară a lucrării pe 
anul 2008). Noul buget propus de 
guvern propune o valoare şi mai 
mică decât cea cheltuită în cursul 
anului trecut (73 777 mii lei), ceea 
ce ar întârzia executarea lucrărilor 

avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Prin proiectul de buget acestui 
obiectiv de investiţii i s-a alocat 
suma de 73.777 mii lei. 
- Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002, în cursul anului, 
până la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
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şi termenul de finalizare al acestora. 
Astfel, propunerea de suplimentare 
cu 22 754 mii lei (de la 73 777 la 
96 531 mii lei) a valorii propuse 
pentru a fi finanţate în cursul anului 
2009  pentru categoria de investiţii 
Magistrala IV Metrou reprezintă un 
amendament necesar la Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2009.  
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

283.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

1187-1193, 1196-1198, 1202-
1206. 

  

284.  Anexa nr.3/25/01- Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării la capitolul 6501 
„Invăţământ”, titlul 71 „Active 
nefinanciare”, articolul 01 „Active 

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
de desfăşurare a unui învăţământ de 
calitate 
 

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
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fixe”, alineatul 01 „Construcţii” cu 
suma de 600.000 lei pentru 
următoarele obiective şcolare din 
judeţul Vaslui: 

 
-Comuna Gărceni, sat Dumbrăveni – 
Şcoală primară I – IV –reabilitare 
300.000 lei 
-Comuna Laza, sat Sauca – Grădiniţă 
pentru 3 grupe – construire 300.000 
lei 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă  
bugetară la dispoziţia  Guvernului 
 
Autori: doamna senator Doina 
Silistru - PSD 
 

„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii amintite în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

285.  Anexa nr.3/25/01- Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării cu  500.000 mii lei la 
Capitolul 5300 „Cercetare 
fundamentală şi cercetare dezvoltare, 
respectiv de la 1.422.018 mii lei la 

Pentru continuarea programelor 
aflate în derulare şi pentru a se 
ajunge la 1% din PIB în anul 2010 
se impune o majorare a bugetului 
cercetării în acest an. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
nu se justifică, sumele prevăzute 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 asigurând realizarea 
continuării programelor de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 242 -

1.922.018 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autori: doamna senator Doina 
Silistru - PSD 
 

cercetare aflate în derulare. 
Astfel, dacă se ţine seama de 
faptul că la sfârşitul anului 2008 
s-a finalizat Programul Cercetare 
de Excelenţă, pentru care au fost 
prevăzute sume de 750,5 
milioane lei în anul anterior,  se 
constată că pentru finanţarea 
acţiunii de cercetare s-au alocat 
în anul 2009 sume mai mari cu 
13,6% faţă de plăţile efectuate în 
anul 2008. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

286.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 10.652 mii lei la 
capitolul „Cercetare”  
 
Sursă de finanţare: diminuarea 
bugetului Camerei Deputaţilor  cu 
suma de 10.652 mii lei. 
 
Autori: domnii deputaţi Mircea-Nicu 
Toader – Grup PD-L şi Viorel 

 Se propune admiterea 
amendamentului, iar cu suma 
redusă de 10.652 mii lei se 
suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, pentru  
sectorul de cercetare.        
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Hrebenciuc – Grup PSD+PC 
287.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 

Cercetarii si Inovarii 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării cu suma de 28000 mii lei. 
 
Sursa de finantare: 
 
Autori: Dep. Aurelia Vasile PSD+PC 
Dep. Dumitru Chiriţă PSD+PC 
Dep. Rodica Nassar PSD+PC 
Dep. Florian Popa PSD+PC 
Dep. Doina Burcău PSD+PC 
Dep. Florentina Jipa PSD+PC 
Dep. Oana Mizil 
Dep. Sergiu Andon PSD+PC 
Dep. Daniela Popa PSD+PC 
Dep Damian Florea PSD+PC 

Suma necesra pentru urmatoarele 
unitati de învatamant din 
Municipiul Bucuresti, sectorul 5: 

Grădiniţa 185 – extindere, Str 
Garoafei nr.12, sect 5 – 3.000 mii 
lei 

Grădiniţa 245 – extindere, Str 
Tunsu Petre nr.9, sect 5 – 3.000 mii 
lei 

Grădiniţa 242 – extindere, Str 
Măgura Tufişului nr.8, sect 5 – 
3.000 mii lei 

Grădiniţa 205 – extindere, Calea 
Ferentari nr.21, sect 5 – 3.000 mii 
lei 

Grădiniţa 168 – consolidare şi 
extindere Corp B, Şos Viilor nr.99, 
sect 5, 3.000 mii lei 
Şcoala 144 – construire corp 

grădiniţă, Prel Ghencea, nr.87, sect 
5 – 2.500 mii lei 
Şcoala 115, corp B – construire 

corp grădiniţă, Calea 13 Septembrie 
nr.177, sect 5  - 2.500 mii lei  

Grădiniţa 35 – extindere, Str. 
Crizantemei nr.2, sect 5, 2.500 mii 
lei 

Grădiniţa 178 – extindere, Str 
Iancu Jianu nr.26, sect 5, 2.500 mii 
lei 

Grădiniţa 54 – extindere, Calea 
Ferentari nr. 96, sect 5, 3.000 mii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
precizată sursa de finanţare.De 
asemenea, amendamentul este 
neclar, nespecificându-se 
capitolul şi titlurile de cheltuieli 
care ar urma să fie suplimentate. 
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lei 
288.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 

Cercetarii si Inovarii 
Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Educatiei, Cercetarii şi 
Inovarii cu suma de 205.662,72 lei  
pentru Reabilitare Grădiniţa nr. 1 
Comuna Izlaz Judeţ Teleorman 
 
Sursa de finanţare:prin redistribuire 
 
Autori: domnul senator PSD Petru 
Şerban Mihăilescu şi domnul deputat 
PSD Robert Negoiţă  

Lucrarea s-a executat conform 
Contract nr. 8573/2007, pentru 
finalizare mai este necesară o sumă 
de 205.669,72 lei. 
 

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. 
De asemenea, la art.20 din 
proiectul legii bugetului de stat 
pe anul 2009, se prevede că în 
anul 2009 se acordă transferuri 
de la bugetul de stat către 
bugetele locale, prin bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, în sumă de 
191,6 milioane lei pentru 
finanţarea unor cheltuieli de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
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stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
De asemenea, nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua. 

289.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării cu suma de 250 mii lei 
pentru: 
1. Reabilitarea Scolii generale nr. 1 
cu clasele 1-8 din comuna Siriu, sat 
Lunca Jariştei jud. Buzău – 50 mii 
lei 
2.Grădiniţa din comuna Racoviţeni 
jud. Buzău – 100 mii lei 
3. Şcoala generală din comuna 
Săpoca, sat Măteşti, jud. Buzău – 
50 mii lei 
4. Şcoala generală din comuna 
Brădeanu, sat Smărdanu, jud. Buzău 
– 50 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Sumele sunt necesare pentru lucrari 
de reparatii si consolidari pentru 
buna desfasurare a activitatii 
unitatilor de invatamant 
mentionate. 

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
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Autor: Dl. Adrian Mocanu – dep. 
PSD 

Cercetării şi Inovării. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

290.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Educatiei, Cercetarii şi 
Inovarii cu suma de 103.994 lei  
pentru Lucrări de construcţie 
şarpantă din lemn cu învelitoare 
din tablă la şcoala cu clasele I – 
VIII Nr. 2 din comuna Izlaz 
judeţul Teleorman 
Sursa de finanţare:prin redistribuire 
 
Autori: domnul senator PSD Petru 
Şerban Mihăilescu şi domnul deputat 
PSD Robert Negoiţă 

Lucrarea are la bază contractul 
552/2008 în valoare totală de 
179.594 Ron. 
Pentru finalizare este necesar o 
sumă de 103.994 lei 
 

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii amintite în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. 
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 În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
nu sunt precizate poziţiile 
bugetare de la care se doreşte 
redistribuirea. 

291.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Educatiei, Cercetarii şi 
Inovarii cu suma de 400 mii  lei  
pentru Extindere Şcoală generală 
cu clasele I-VIII, Comuna Saelele 
Judeţ Teleorman. 
 
Sursa de finanţare:prin redistribuire 
 
Autori: domnul senator PSD Petru 
Şerban Mihăilescu şi domnul deputat 
PSD Robert Negoiţă 

Lucrarea s-a executat în proporţie 
de 60% conform Contract nr. 
358/2007 pentru finalizare mai este 
necesară o sumă de 400 mii lei. 

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
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în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
propuse a se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 

292.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Educatiei, Cercetarii şi 
Inovarii cu suma de 465 mii  lei  
pentru Finalizare lucrării la 
Grădiniţa nr. 6 Turnu Măgurele. 
 
Sursa de finanţare:prin redistribuire 
 
Autori: domnul senator PSD Petru 
Şerban Mihăilescu şi domnul deputat 
PSD Robert Negoiţă 

Lucrarea este începută în 2007 şi 
este executată în proporţie de 50%. 
Pentru finalizare este necesar o 
sumă de 465 mii lei. 

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29, fişa cod 
25.65.01.83, la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 249 -

învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, nu se indică sursa 
concretă de finanţare, nefiind 
precizate poziţiile bugetare 
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propuse a se diminua în vederea 
asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii. 
 

293.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 150.000 lei 
pentru reparaţii la Şcoala Generală 
Săncel, judeţul Alba. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 

Lucrări de reparaţii Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

294.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 150.000 lei 
pentru amenajare Sală de Sport, 
localitatea Săncel, judeţul Alba. 
 
Surse de finanţare:  

Construire sala de sport Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
finanţarea lucrărilor pentru 
construcţia de săli de sport se 
realizează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor care are 
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- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al Guvernului 
 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 

 în derulare un astfel de 
program.  
 

295.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 2.000.000 lei 
pentru construcţie grădiniţe Căpâlna 
de Jos şi Feisa, judeţul Alba. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 

Construcţii gradiniţe Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
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în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

296.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 800.000 lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală 
„Mihai Eminescu” municipiul Dej, 

Înlocuire tâmplărie din lemn cu 
tâmplărie termopan 

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
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judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
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prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

297.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 290.500 lei 
pentru reabilitare Şcoala clasele I-
IV localitatea Guga, comuna 
Căşeiu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 

Reparaţii şi construire grupuri 
sanitare 

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
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PSD+PC se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
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proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

298.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 1.077.000 lei 
pentru reabilitare Şcoala din 
localitatea Cetan, comuna Vad, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Lucrări de reparaţii  Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
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Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

299.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 60.000 lei pentru 
reabilitare Şcoala cu clasele I-IV 

Lucrări de reparaţii  Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
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localitatea Câţău, comuna Câţcău, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
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transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

300.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 90.000 lei pentru 
reabilitare Şcoala cu clasele V-VIII 
localitatea Câţcău, comuna 
Câţcău, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 

Lucrări de reparaţii  Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
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Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 262 -

Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

301.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 60.000 lei pentru 
reabilitare Şcoala cu clasele I-IV 
localitatea Sălişca, comuna Câţău, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Lucrări de reparaţii  Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
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Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

302.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 150.000 lei 
pentru reparaţii Şcoala cu clasele I-

Lucrări de reparaţii  Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
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IV localitatea Mucel, comuna 
Câţcău, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
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transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

303.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 400.000 lei 
pentru reabilitare Şcoala Rugăşeşti 
comuna Căşeiu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 

Necesar fonduri pentru finalizare 
proiect  

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
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PSD+PC investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
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Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

304.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 600.000 lei 
pentru reabilitare Şcoala Căşeiu, 
comuna Căşeiu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Necesar fonduri pentru finalizare 
proiect  

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
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Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

305.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 250.000 lei 
pentru reabilitare Şcoala Guga, 

Necesar pentru studiul de 
fezabilitate 

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 269 -

comuna Căşeiu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
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transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

306.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 500.000 lei 
pentru reabilitare Şcoala clasele I-
IV, localitatea Vâlcele, comuna 
Feleacu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 

Reparaţii, extindere grupuri sociale Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
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Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
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Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

307.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 1.100.000 lei 
pentru modernizarea şcolilor din 
comuna Ciucea, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Lucrări de reabilitare Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea lucrărilor de investiţii 
amintite în amendament se poate 
efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
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Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

308.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 4.957.400 lei 
pentru reabilitare instituţii de 

Lucrări de reabilitare Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
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învăţământ din municipiul Câmpia 
Turzii, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea lucrărilor de investiţii 
amintite în amendament se poate 
efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
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transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

309.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 540.000 lei 
pentru extindere Şcoala cu clasele 
I-VIII Vaida Cămăraş, comuna 
Căianu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 

Lucrări de extindere Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
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Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
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Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

310.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 2.509.770 lei 
pentru sală de sport 
multifuncţională, comuna 
Cămăraşu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Construire sală de sport Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
finanţarea lucrărilor pentru 
construcţia de săli de sport se 
realizează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor care are 
 în derulare un astfel de 
program. 

311.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 100.000 lei 
pentru sală de sport, comuna 
Cătina, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 

Construire sală de sport Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
finanţarea lucrărilor pentru 
construcţia de săli de sport se 
realizează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţelor care are 
 în derulare un astfel de 
program. 
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- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

312.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 1.500.000 lei 
pentru grădiniţă, comuna Cătina, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Construire grădiniţă Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
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Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

313.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 200.000 lei 
pentru Şcoala Cătina, Feldioara, 

Reabilitare şcoală Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
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comuna Cătina, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
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transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

314.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 1.500.000 lei 
pentru reparaţii Şcoala Cătina, 
comuna Cătina, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 

Lucrări de reparaţii Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
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PSD+PC investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
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Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

315.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 2.000.000 lei 
pentru construire grădiniţă cu 
program prelungit şi corp şcoală 
cu 6 săli de clasă, comuna 
Viişoara, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Construcţie clădire grădiniţă Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
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Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece atât Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cât şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 sunt limitate şi se vor 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

316.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 340.344,26 lei 
cu TVA pentru proiectul „Extindere 

Suma acordată prin HG 300 este 
insuficientă pentru finalizarea 
proiectului menţionat, lucrările 
fiind deja începute şi demersurile 

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
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şcoală cu centrală termică”- Sat 
Cucuieţi - comuna Solonţ - Judeţul 
Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
investiţii al Guvernului 
 
Autor: Senator PSD Elena MITREA 

pentru continuarea lor rămănănd 
fără răspuns. 

prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
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transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
Totodată, în ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu este viabilă, întrucât 
nu există un “Fond de investiţii 
al Guvernului” 

317.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea, în bugetul 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii, a sumei de  1.180.000 lei, 
valoare necesară Proiectului pentru 
Învăţământ Rural – subcomponenta 
1.3.  „Asigurarea facilităţilor 
minime la şcolile din zonele 
sărace” pentru Scoala Solonţ- 
judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Senator PSD Elena MITREA 

Pentru aceste lucrări există studii de 
fezabilitate referitoare la 
continuarea lucrărilor de reabilitare 
(dezafectare, lucrări termice, 
modernizare), lucrări de execuţie 
care presupun alocarea sumei de 
1.180.000 lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  nu se 
specifică sursa de finanţare şi, ca 
urmare, contravine prevederilor 
art. 138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

318.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării cu suma de 1.120 mii lei, 
pentru: 
 
1. Reabilitarea Scolii generale nr. 
14 corp A Municipiul Braşov – 220 
mii lei 
2. Reabilitare Colegiul Naţional 
Dr. Ioan Meşotă Braşov – 200 mii 
lei 

Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de reparaţii şi consolidări pentru 
buna desfăşurare a activităţii  
unităţilor de învăţământ 
menţionate. 

Se propune respingerea întrucât 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii amintite în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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3. Reabilitarea Scolii generale 
nr.27 Municipiul Braşov – 100 mii 
lei 
4. Reabilitarea Scolii generale 
nr.16 Municipiul Braşov – 200 mii 
lei 
5. Grădiniţa nr.24 Municipiul 
Braşov – 100 mii lei 
6. Reabilitarea Scolii generale 
nr.15 Municipiul Braşov – 200 mii 
lei 
7. Reabilitarea Scolii generale nr.8 
Municipiul Braşov – 100 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dnii Gheorghe Ialomiţeanu, 
Andronache Gabriel şi Postolache 
Florin – dep. PD-L şi dl. Staicu 
Florin Dumitru – senator PDL 
 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

319.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se introduce o anexă nouă - Anexa 
3/25/02a Unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru care se 
pot finanţa din bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe 
anul 2009 obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, dotări 
independente şi laboratoare pentru 
următoarele unităţi: 

Pentru sprijinirea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii amintite în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru 
astfel de obiective de investiţii, 
alocarea sumelor se face, potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 288 -

 
- Şcoală comuna Suciu de Sus, 
judeţul Maramureş:  30 mii lei; 
 
- Construire Şcoală Asuaju de Sus 
judeţul Maramureş: 40 mii lei; 
 
- Construire Şcoală sat Nistru, 
comuna Tăuţii Măgherăuş, judeţul 
Maramureş: 40 mii lei; 
 
- Şcoală Botiza,  judeţul Maramureş,  
10 mii lei; 
 
- Grădiniţă Botiza,  judeţul 
Maramureş, 10 mii lei; 
 
- Şcoala generală nr. 1 Ieud, judeţul 
Maramureş,   20 mii lei; 
 
- Şcoala generală sat Mocira, judeţul 
Maramureş,   20 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: domnul senator PSD+PC 
Sorin Ovidiu Bota 
 

Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute care pot apărea în 
cursul exerciţiului bugetar. 

320.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune introducerea unui 
asterisc in Bugetul Ministerului 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii, la 

Această investiţie a fost demarată 
în anul 2007 împreună cu 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  nu se 
specifică sursa de 
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suma alocata pentru anul 2009 la 
Capitolul 6501, cod 51.02.15. 
„Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar” astfel: 
 
191.600 mii lei*  
29.431 mii lei se alocă Sectorului 2 
al Municipiului Bucureşti pentru 
finanţarea unor cheltuieli de capital – 
construcţie 18 grădiniţe (finalizare 
lucrări). 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
 
Autor: Senator PDL - Anca Daniela 
Boagiu 

constituind un ambiţios program de 
construire a 18 grădiniţe noi în 
vederea asigurării unui număr 
suplimentar de 2.500 locuri pentru 
preşcolari  . 

finanţare.Totodată, precizăm că 
sumele prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar se repartizează pe 
comune, oraşe, municipii, judeţe 
şi sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 

321.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii la anexa 3/25 cu suma de 
50.000 lei pentru construirea unui 
grup sanitar la Scoala de Arte si 
Meserii din comuna Tataranu, 
judetul Vrancea  
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina şi domnul deputat  
PD-L  Răzvan Mustea Şerban  

Se solicita admiterea 
amendamentului, avand in vedere 
ca SAM Tataranu nu poate obtine 
autorizatia de functionare.  

Se propune respingerea întrucât 
finanţarea obiectivelui de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
Totodată, nu este precizată sursa 
de finanţare. 

322.  Anexa nr.3/25 -  Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii  

La Anexa 3/25/29, Capitol 65.01 – 
Învăţământ, se propun următoarele 
redistribuiri:  
 
La Spaţii cazare 1410 locuri la 

Realocarea sumei pentru 
obiectivele propuse,  a căror 
finanţare a fost prevăzută în 
Bugetul anului 2008 (Fişa 128 şi 
Fişa 152) 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările 
ulterioare, responsabilitatea 
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Universitatea Bucureşti, corp A- 463, 
Cod 25.65.01.31.a, se diminuează 
sursele de finanţare astfel:  
-1. Total surse de finanţare: de la 
8.800 la 300 

1.1 Surse proprii: de la  300 
la 50 
1.4. Buget de stat: de la 8.500 
la 250 

 
   şi se majorează sursele de 
finanţare astfel: 
- Spaţii de învăţământ şi spaţii  de 
cazare pentru Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială, 
Universitatea Bucureşti. 
 
Total surse de finanţare: 4.100 
Surse proprii: 100 
Buget de stat: 4.000 
 
- Spaţii de învăţământ şi spaţii 
administrative pentru Universitatea 
Bucureşti. 
 
Total surse de finanţare: 4.400 
Surse proprii: 150 
Buget de stat: 4.250 
 
Autor: Mihail Hărdău, senator PD-L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectiv de investiţii în continuare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectiv de investiţii în continuare 
 
 
 
 
 
 

stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, iar în cursul 
anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 

323.  Anexa nr.3/25 -  Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se solicită suplimentarea 
capitolului „Cheltuieli 
reabilitare unităţi şcolare” şi 

Construirea, reabilitarea, 
consolidarea gradiniţelor şi şcolilor 
din localităţile Judeţului Buzău este 

Amendamentul nu poate fi 
admis, întrucât acesta nu este 
clar formulat. Totodată, în ceea 
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“Fonduri structurale” cu 
suma totală de 14.670 mii lei 
pentru : 

- reabilitare Şcoala Bisoca 
din comuna Bisoca = 500 mii 
lei; 

- construire Grădiniţa Pleşi 
din comuna Bisoca = 500 mii 
lei; 

- construire Grădiniţa în sat 
Soreşti din comuna Blăjani = 
500 mii leu; 

- reabilitare Şcoala cu 
clasele I-VIII din comuna 
Brădeanu = 255 mii lei; 

- reabilitare Şcoala cu 
clasele I-VIII din satul 
Smârdan în comuna 
Brădeanu = 1.000 mii lei; 

- reabilitare Şcoala cu 
clasele I-VIII în sat 
Mitropolia din comuna 
Brădeanu = 500 mii lei; 

- reabilitare Grădiniţa 
Brădeanu din comuna 
Brădeanu = 200 mii lei; 

- reabilitare Şcoala cu 
clasele I-VIII Brătileşti din 
comuna Brăeşti = 200 mii lei; 

- reabilitare şi consolidarea 
Şcolii cu clasele I-VIII în 
satul Brăeşti din comuna 
Brăeşti = 800 mii lei; 

necesară pentru desfăşurarea în 
bune condiţii şi în siguranţă a 
activităţilor preşcolare şi şcolare. 

 
 

ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece  Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului este prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 292 -

- reabilitare Şcoala cu 
clasele I-VIII în comuna 
Chiliile = 720 mii lei; 

- construire grădiniţa şi 
şcoala în sat Costeşti din 
comuna Costeşti = 1.000 mii 
lei; 

- finalizare lucrări de 
reabilitare Şcoala Costeşti din 
comuna Costeşti = 500 mii 
lei; 

- construirea grădiniţa în 
sat Luncile din comuna 
Lopătari = 1.000 mii lei; 

- reabilitare Şcoala în sat 
Malu Roşu din comuna 
Lopătari = 1.000 mii lei; 

- construcţie p+1 Şcoala şi 
Grădiniţa în sat Plostina din 
comuna Lopătari = 1.000 mii 
lei; 

- construcţie p+1 şcoala în 
satul Plaiul Nucului din 
comuna Lopătari = 2.000 mii 
lei; 

- finalizare reabilitare 
şcoala Murgeşti din comuna 
Murgeşti = 200 mii lei; 
 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului; 
 
Autori: domnul senator Ion 
Vasile PSD+PC 

324.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării pentru: 
 
1. Grădiniţa cu program normal nr.1 
Lupeni, judeţul Hunedoara – cu 
suma de 734 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Şcoala Generală nr. 1 Lupeni, 
judeţul Hunedoara – cu suma de 700 
mii lei. 
 
3. Şcoala Generală nr. 2 Uricani, 
judeţul Hunedoara – cu suma de 
1500 mii lei.  
 
 
 
 
4. Şcoala Generală nr. 3 Lupeni, 
judeţul Hunedoara – cu suma de 
2000 mii lei. 
 

 
 
 
 
Grădiniţa cu program normal nr.1 
Lupeni, judeţul Hunedoara, având o 
stare de degradare avansată necesită 
reparaţii capitale, iar lipsa căldurii 
face imposibilă desfăşurarea 
activităţii. 
Menţionăm faptul că lucrările de 
amenajare au fost întrerupte 
datorită lipsei fondurilor. 
 
Necesită amenajare teren sport, 
incintă şi dotări, inclusiv clădire 
anexă. Există studiu de fezabilitate. 
 
Şcoala Generală nr. 2 Uricani, 
judeţul Hunedoara necesită 
reabilitare şi modernizare, există 
proiect tehnic, lucrările de 
amenajare au fost întrerupte 
datorită lipsei fondurilor. 
 
Şcoala Generală nr. 3 Lupeni, 
judeţul Hunedoara necesită 
reparaţii capitale, extinderea 
clădirii, amenajare bază sportivă, 

Se propune respingerea întrucât 
nu se precizează capitolul şi 
titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentate. Totodată, 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii amintite în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
eventuale calamităţi naturale 
care pot apărea în cursul 
exerciţiului bugetar. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 294 -

 
 
5. Liceul teoretic Lupeni, judeţul 
Hunedoara – cu suma de 650 mii lei. 
 
 
 
6. Şcoala nr. 4 Vulcan, judeţul 
Hunedoara – cu suma de 500 mii lei. 
 
7. Şcoala Generală nr.6 Vulcan, 
judeţul Hunedoara – cu suma de 500 
mii lei. 
 
8. Grup Şcolar Minier Vulcan judeţul 
Hunedoara – cu suma de 700 mii lei. 
 
 
9.Şcoala Generală 1-8 Hartăgari 
comuna Băiţa,  judeţul Hunedoara - 
cu suma de 300 mii lei. 
 
 
10. Şcoala Generală 5-8 Băiţa, 
judeţul Hunedoara - cu suma de 350 
mii lei. 
 
11. Şcoala 1-4 Lesnic, comuna Veţel, 
judeţul Hunedoara - cu suma de 100 
mii lei. 
 
12. Şcoala 1-4 Veţel judeţul 
Hunedoara - cu suma de 100 mii lei. 

dotări. Există studiu de fezabilitate. 
 
Instalare centrală termică pe gaz şi 
dotări. 
 
 
 
Şcoala nr. 4 Vulcan necesită 
reabilitare termică. 
 
Şcoala Generală nr.6 Vulcan 
necesită reabilitare termică. 
 
 
Grupul Şcolar Minier Vulcan 
necesită reabilitare termică. 
 
 
Şcoala Generală 1-8 Hartăgari 
necesită reparaţii capitale. 
 
 
 
Şcoala Generală 5-8 Băiţa necesită 
modernizare grupuri sanitare. 
 
 
Şcoala 1-4 Lesnic necesită 
modernizare grupuri sanitare. 
 
 
Şcoala 1-4 Veţel necesită 
modernizare grupuri sanitare. 
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13. Şcoala 1-4 şi Grădiniţa Mintia, 
comuna Veţel, judeţul Hunedoara - 
cu suma de 100 mii lei. 
 
 
14. Grădiniţa Veţel, judetul 
Hunedoara - cu suma de 100 mii lei. 
 
15. Construire Gradiniţă cu program 
normal în cadrul Şcolii Generale nr.1 
Lupeni, judeţul Hunedoara - cu suma 
de 1300 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: domnul senator PSD+PC 
Nicula Vasile Cosmin şi domnul 
deputat PSD+PC Resmeriţă Cornel-
Cristian 
 
 

 
Şcoala 1-4 şi Grădiniţa Mintia 
necesită modernizare grupuri 
sanitare. 
 
 
Grădiniţa Veţel necesită 
modernizare grupuri sanitare. 
 
Suma necesară pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
grădiniţei. 

 

325.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea pe anul 2009 la 
Capitolul 5301, Titlul 10, articolul 
01, alineatul 02 „Fond de premii” a 
sumei de 6.196 mii lei. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autori: Doamna Senator PDL - Anca 
Daniela Boagiu si domnii Senatori 

Activitatea de cercetare este o 
componentă importantă a unei 
economii care îşi propune să 
depăşească perioada de criză, iar 
păstrarea resurselor umane în 
sistem este esenţială pentru 
succesul activităţii. Totodată, în 
interiorul sistemului, stimularea 
performanţelor şi a meritocraţiei 
trebuie să rămână coordonatele 

Propunem respingerea 
 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului inclus în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este destinat finanţării 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.  La 
fundamentarea cheltuielilor de 
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PDL Serban Radulescu si Mihail 
Hardau  

principale ale politicii salariale. personal s-a avut în vedere 
asigurarea cu prioritate a 
drepturilor salariale prevăzute de 
Condul muncii si reglementările 
specifice în domeniul salarizării. 
Legislatia  specifică prevede un 
procent maxim din cheltuielile 
cu salariile în limita căruia se 
constituie fondul de premiere. 
 

326.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea sumei pe 
anul 2009 la Capitolul 5301, Titlul 
10, articolul 01, alineatul 02 „Salarii 
de merit”  de la 32 mii lei la 121 mii 
lei 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autori: Doamna Senator PDL - Anca 
Daniela Boagiu si domnii Senatori 
PDL Serban Radulescu si Mihail 
Hardau  

Activitatea de cercetare este o 
componentă importantă a unei 
economii care îşi propune să 
depăşească perioada de criză, iar 
păstrarea resurselor umane în 
sistem este esenţială pentru 
succesul activităţii. Totodată, în 
interiorul sistemului, stimularea 
performanţelor şi a meritocraţiei 
trebuie să rămână coordonatele 
principale ale politicii salariale. 

Propunem respingerea 
 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului inclus în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este destinat finanţării 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. La 
fundamentarea cheltuielilor de 
personal s-a avut în vedere 
asigurarea cu prioritate a 
drepturilor salariale prevăzute de 
Condul muncii si reglementările 
specifice în domeniul salarizării. 
Legislatia  specifică prevede un 
procent maxim în limita căruia 
se acordă salariul de merit. 

327.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea de sume pentru 
renovari si reparatii la urmatoarele 
insititutii de invatamant: 
-Scoala nr 46, sector 2, suma de 
40.000 RON 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru renovari si 
reparatii la institutiile de 
invatamant din sectorul 2, 
Bucuresti mentionate anterior. 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii amintite în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
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-Scoala Nr25, sector 2 Bucuresti, 
suma de 40.000 RON 
-Colegiul National Emil Racovita , 
sector 2 Bucuresti , suma de 45.000 
RON 
-Grup Scolar Electronica Industriala, 
sector 2 , Bucuresti , suma de 55.000 
RON 
-Scoala 64, sector 2 Bucuresti , suma 
de 60.00 RON 
-Scoala nr 49, sector 2 Bucuresti , 
suma de 30.000 
 
Sursa de finantare: Rezerva bugetara 
aflata la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Domana deputat PDL 
Brandusa Novac si  Doamna Senator 
PDL - Anca Daniela Boagiu  

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru 
astfel de obiective de investiţii, 
alocarea sumelor se face, potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute care pot apărea în 
cursul exerciţiului bugetar. 

328.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea de sume pentru 
renovari si reparatii la urmatoarele 
insititutii de invatamant: 
-Scoala nr 19 Tudor Arghezi , sector 
2, suma de 40.000 RON 
-Scoala Speciala Nr 3, sector 2 
Bucuresti, suma de 60.000 RON 
-Scoala Generala nr 71 sector2 , 
Bucuresti , suma de 40.000 RON 
-Scoala pentru hipoacuzici , sector 2 , 
Bucuresti, suma de 80.000 RON 
-Grup Scolar economic administrativ 
A.D.Xenopol, sector 2 , Bucuresti 
suma de 60.000 RON 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru renovari si 
reparatii la institutiile de 
invatamant din sectorul 2, 
Bucuresti mentionate anterior. 

Se propune respingerea întrucât 
nu se precizează capitolul şi 
titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentate. Totodată, 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii amintite în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
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Sursa de finantare: Rezerva bugetara 
aflata la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Domnul deputat PDL 
Theodor Paleologu si  Doamna 
Senator PDL - Anca Daniela Boagiu 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute care pot apărea în 
cursul exerciţiului bugetar. 

329.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării cu suma de 420 mii lei 
pentru: 
1. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Plăvălari, sat 
Plăvălari, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava – 20 mii lei. 
2. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Udeşti, sat Udeşti, 
comuna Udeşti, judeţul Suceava – 
20 mii lei. 
3. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Reuseni, sat Reuseni, 
comuna Udeşti, judeţul Suceava – 
20 mii lei. 
4. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Ştirbăţ, sat Ştirbăţ, 
comuna Udeşti, judeţul Suceava – 
20 mii lei. 
5. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Vereşti, sat Vereşti, 
comuna Vereşti, judeţul Suceava – 
20 mii lei. 
6. Reabilitarea şcolii generale cu 

Unităţile şcolare din zona Fălticeni, 
judeţul Suceava, necesită investiţii 
susţinute în vederea apropierii de 
standardele europene. Ţinând cont 
de faptul că în structura de 
populaţie a judeţului Suceava şi 
implicit a zonei Fălticeni, tinerii 
preşcolari şi şcolari deţin o pondere 
importantă, este necesară susţinerea 
investiţiilor în curs de derulare la 
majoritatea şcolilor generale. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii amintite în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru 
astfel de obiective de investiţii, 
alocarea sumelor se face, potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute care pot apărea în 
cursul exerciţiului bugetar. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 299 -

clasele I-VIII Corocăieşti, sat 
Corocăieşti, comuna Vereşti, 
judeţul Suceava – 20 mii lei. 
7. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Bursuceni, sat 
Bursuceni, comuna Vereşti, 
judeţul Suceava – 20 mii lei. 
8. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Giurgeşti, sat 
Giurgeşti, comuna Vultureşti, 
judeţul Suceava – 20 mii lei. 
9. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Valea Glodului, sat 
Valea Glodului, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 20 
mii lei. 
10. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Mereşti, sat Mereşti, 
comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava – 20 mii lei. 
11. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-IV Hreaţca, sat Hreaţca, 
comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava – 20 mii lei. 
12. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Siliştea, sat Siliştea, 
oraşul Liteni, judeţul Suceava – 20 
mii lei. 
13. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Rotunda, sat 
Rotunda, oraşul Liteni, judeţul 
Suceava – 20 mii lei. 
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14. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Corni, sat Corni, 
oraşul Liteni, judeţul Suceava – 20 
mii lei. 
15. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Hârtop, sat Hârtop, 
comuna Hârtop, judeţul Suceava – 
40 mii lei. 
16. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-IV Podeni, sat Podeni, 
comuna Buneşti, judeţul Suceava – 
20 mii lei. 
17. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-IV Petiuţa, sat Petiuţa, 
comuna Buneşti, judeţul Suceava – 
20 mii lei. 
18. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-IV Unceşti, sat Unceşti, 
comuna Buneşti, judeţul Suceava – 
20 mii lei. 
19 Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Băneşti, sat Băneşti, 
comuna Fântânele, judeţul 
Suceava – 20 mii lei. 
20. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Fântânele, comuna 
Fântânele , judeţul Suceava – 20 
mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului pe anul 2009. 
 
Autor: domnul Nechifor Cătălin – 
Ioan,  deputat PSD 

330.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 280 mii lei în 
vederea modernizarii Liceului de 
chimie Ramnicu Valcea. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului; 

 
Autori: Domnul senator PDL Jurcan 
Dorel 

 Se propune respingerea întrucât 
nu se precizează capitolul şi 
titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentate. Totodată, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute care pot apărea în 
cursul exerciţiului bugetar. 

331.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii la anexa 3/25 Capitolul 5300 
cu suma de 2.844.036. mii lei, 
respectiv de la 1.422.018 mii lei 
la  4.266.054 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al Guvernului 

Pentru continuarea programelor 
aflate în derulare şi pentru a se 
ajunge la 1% din PIB în anul 2010 
se impune o majorare a bugetului 
cercetării în acest an. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
nu se justifică, sumele prevăzute 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 asigurând realizarea 
continuării programelor de 
cercetare aflate în derulare. 
Astfel, dacă se ţine seama de 
faptul că la sfârşitul anului 2008 
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Autori: Nicolae Robu senator PNL 
 

s-a finalizat Programul Cercetare 
de Excelenţă, pentru care au fost 
prevăzute sume de 750,5 
milioane lei în anul anterior,  se 
constată că pentru finanţarea 
acţiunii de cercetare s-au alocat 
în anul 2009 sume mai mari cu 
13,6% faţă de plăţile efectuate în 
anul 2008. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

332.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii la Anexa nr.3/25/02 
Titlul 51, alin.01 cu suma de 4.245 
mii lei  distribuită astfel: 
 
- Acordarea  sumei de  2500 mii lei  
pentru  finantarea Palatul Copiilor 
Timisoara, municipiul Timisoara; 
 
- Acordarea  sumei de  529  mii  leiI 
pentru  reabilitarea Liceului 
„Shaskepeare”, municipiul 
Timisoara; 

 
 
 
 
 
 
Necesitatea continuarii lucrarilor de 
consolidare ale constructiei. 
 
 
Necesitatea continuarii lucrarilor de 
consolidare ale constructiei. 
 
 

Se propune respingerea întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Finanţarea cheltuielilor 
investiţionale se asigură de la 
titlul 70 „Cheltuieli de capital”.  

În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece 
Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 este 
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- Acordarea  sumei de  1216 mii lei  
pentru  extinderea   Gradinitei  PP , 
nr. 14, municipiul  Timisoara 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al Guvernului 
 
Autori: domnul senator Gheoghe 
David – PD-L 

Necesitatea continuarii lucrarilor de 
consolidare ale constructiei. 

limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului 
bugetar.. 

333.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării cu suma de 9850 mii lei şi 
introducerea unei anexe în bugetul 
M.E.C.I. în care să fie nominalizate 
unităţile de învăţământ preuniversitar 
care să beneficieze de finanţare din 
bugetul M.E.C.I. astfel: 
1. Şcoală Nouă cu clasele I – VIII, 
localitatea Satulung,  
comuna Satulung,  
judeţul Maramureş – 1000 mii lei 
2. Şcoală cu clasele I – VIII nr. 1  
oraş Seini, judeţul Maramureş – 500 
mii lei 
 
 
3. Şcoală cu clasele I – IV şi 
grădiniţă cu program normal  
sat Sabisa  
oraş Seini,  
judeţul Maramureş – 300 mii lei 
4. Şcoală cu clasele I – VIII  

 
 
 
 
 
 
 
 
Suma este necesară pentru 
construirea unei noi şcoli în această 
localitate. 
 
Suma este necesară pentru 
reabilitarea şcolii şi desfăşurării în 
bune condiţii a activităţii de 
învăţământ preşcolar. 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii amintite în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru 
astfel de obiective de investiţii, 
alocarea sumelor se face, potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 

În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută 
în vedere întrucât nu sunt 
nominalizate poziţiile de 
cheltuieli care ar urma să 
fie diminuate. 
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sat Baita  
oraş Tautii Magheraus,  
judeţul Maramureş – 500 mii lei 
5. Şcoală Generală cu clasele I – VIII 
comuna Coltau,  
localitatea Coltau,  
judeţul Maramureş – 500 mii lei 
6. Şcoală Generală cu clasele I – VIII 
nr. 1  
localitatea Mocira,  
comuna Recea,  
judeţul Maramureş – 300 mii lei 
7. Grădiniţă cu program normal 
localitatea Sasar,  
comuna Recea,  
judeţul Maramureş – 300 mii lei 
8. Şcoala Generală cu clasele I – VIII 
localitatea Arinis,  
comuna Arinis,  
judeţul Maramureş – 350 mii lei 
9. Şcoala Generală cu clasele I – VIII 
localitatea Baita de sub Codru,  
comuna Baita de sub Codru,  
judeţul Maramureş – 1000 mii lei 
10. Şcoala Generală cu clasele I – 
VIII localitatea Basesti,  
comuna Basesti,  
judeţul Maramureş – 250 mii lei 
11. Grădiniţa cu program normal 
localitatea Basesti,  
comuna Basesti,  
judeţul Maramureş – 300 mii lei 
12. Şcoala Generală cu clasele I – 

 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
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VIII localitatea Oarta de Jos,  
comuna Oarta de Jos,  
judeţul Maramureş – 300 mii lei 
13. Şcoala Generală cu clasele I – 
VIII localitatea Oarta de Sus,  
comuna Oarta de Jos,  
judeţul Maramureş – 250 mii lei 
14. Şcoala Generală cu clasele I – 
VIII localitatea Lucacesti,  
comuna Miresu Mare,  
judeţul Maramureş – 250 mii lei 
15. Şcoala Generală cu clasele I – 
VIII localitatea Miresu Mare,  
comuna Miresu Mare,  
judeţul Maramureş – 350 mii lei 
16. Şcoala Generală cu clasele I – 
VIII localitatea Valea Chioarului,  
comuna Valea Chioarului,  
judeţul Maramureş – 150 mii lei 
17. Şcoala Generală cu clasele I – 
VIII localitatea Fericea,  
comuna Valea Chioarului,  
judeţul Maramureş – 150 mii lei 
18. Liceul DR.F.C. Ulmeanu,  
localitatea Ulmeni,  
oraş Ulmeni,  
judeţul Maramureş – 350 mii lei 
19. Şcoala Generală cu clasele I – 
VIII localitatea Somes Uileac,  
oraş Ulmeni,  
judeţul Maramureş – 500 mii lei 
20. Grădiniţa Ulmeni,  
localitatea Ulmeni,  

 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
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oraş Ulmeni,  
judeţul Maramureş – 400 mii lei 
21. Şcoala Generală cu clasele I – 
VIII localitatea Mânau,  
oraş Ulmeni,  
judeţul Maramureş – 350 mii lei 
22. Şcoala Generală cu clasele I – IV 
localitatea Ticau,  
oraş Ulmeni,  
judeţul Maramureş – 250 mii lei 
23. Şcoala Generală nr. 2 cu clasele I 
– IV  
localitatea Ticau,  
oraş Ulmeni,  
judeţul Maramureş – 400 mii lei 
24. Grup Şcolar  
localitatea Farcasa,  
comuna Farcasa,  
judeţul Maramureş – 600 mii lei 
25. Şcoala Generală cu clasele I – 
VIII localitatea Tamaia,  
comuna Farcasa,  
judeţul Maramureş – 250 mii lei 
 
Sursa: În cadrul sumelor cuprinse în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării capitolul 65.01 
„Învăţământ” cod 26.65.01 
 
Autori: domnul deputat PD-L 
Nicolae Bud 
 

 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
idem 

334.  Anexa nr.3/25 - Ministerul  Suma de 300.000 lei, acordată prin  Suma acordată prin HG 300 este Se propune respingerea, întrucât 
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Educatiei, Cercetarii si Inovarii HG 300 se suplimentează cu 280000 
lei cu TVA, rezultând 580000 lei cu 
TVA, pentru proiectul„Extindere 
şcoală cu centrală termică”- Sat 
Cucuieţi-comuna Solonţ-Judeţul 
Bacău. 
 
Sursa:  Fondul de investiţii al 
Guvernului 
 
Autor: Senator PSD Elena MITREA 
 

insuficientă pentru finalizarea 
proiectului menţionat, lucrările 
fiind deja începute şi demersurile 
pentru continuarea lor rămănănd 
fără răspuns.  

amendamentul este neclar 
formulat. 
Totodată, finanţarea obiectivului 
de investiţii amintit în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru 
astfel de obiective de investiţii, 
alocarea sumelor se face, potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
nu există „ Fondul de investiţii 
al Guvernului”. 

335.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu suma de 200 mii lei şi 
introducerea unei anexe în bugetul 
M.E.C.I. în care să fie nominalizate 
unităţile de învăţământ preuniversitar 
care să beneficieze de finanţare din 
bugetul M.E.C.I. astfel: 

i. Şcoala generală clasele I-VIII, 
localitatea Slătioara, judeţul 
Vâlcea – 50 mii lei; 

 
 

ii. Şcoala generală clasele I-VIII, sat 
Mădulani, comuna Cernisoara, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suma este necesară pentru 
reabilitarea şcolii şi desfăşurării în 
bune condiţii a activităţii de 
învăţământ preşcolar 
 
Suma este necesară pentru 
reabilitarea şcolii şi desfăşurării în 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii amintite în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru 
astfel de obiective de investiţii, 
alocarea sumelor se face, potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere întrucât 
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judeţul Vâlcea – 50 mii lei; 
 
 

ii. Şcoala generală clasele I-VIII, 
localitatea Costeşti, judeţul 
Vâlcea – 100 mii lei; 

 
Surse de finanţare: În cadrul sumelor 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 
capitolul 65.01 „Învăţământ” cod 
26.65.01 
 
Autori: Domnii deputaţi  Aurel 
Vlădoiu şi Mazilu Constantin – 
PSD+PC 

bune condiţii a activităţii de 
învăţământ preşcolar 
 
Suma este necesară pentru 
reabilitarea şcolii şi desfăşurării în 
bune condiţii a activităţii de 
învăţământ preşcolar 

nu este nominalizat titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se realizeze finanţarea. 

336.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii la anexa 3/25/02 Programe 
de investiţii cu suma de 280 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii 
începerea lucrărilor de reabilitare 
termică a Şcolii nr.10 „Petre 
Ţuţea” Galaţi.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 

 
Autori: Domnul deputat  PD-L 
Necula Marius Gerard  

Se solicită adminterea amendamentu
pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare termică deoarece star
arhitecturală a şcolii este într-un stad
avansat de degradare, iar zona 
incidenţă este una cu mulţi copii 
vârstă şcolară, învăţându-se în t
schimburi. 

Se propune respingerea întrucât 
în anexa 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării este 
prevăzut un asterisc cu textul 
„.... suma minimă de 40.000 mii 
lei se va utiliza pentru obiective 
de investiţii, consolidări, 
reabilitări, reparaţii capitale, 
achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar, pe 
bază de hotărâri ale 
Guvernului”. Prin urmare, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
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prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. De 
asemenea, la art.20 din proiectul 
legii bugetului de stat pe anul 
2009, se prevede că în anul 2009 
se acordă transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
în sumă de 191,6 milioane lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat. Repartizarea pe comune, 
oraşe, municipii, judeţe şi 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi, în cadrul acestora, 
pe unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat a 
transferurilor respective se face 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

337.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii şi 
Inovarii la anexa 3/25/02, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, alin.01 
„Transferuri către instituţii publice” 
cu suma de 280 mii lei pentru 
Realizarea  şi finalizarea lucrărilor 
de modernizare şi amenajare a 
grădiniţelor, şcolilor din Colegiul 2 
Ilfov, Circumscripţia Electorală 
25. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 

 
Autori: domnul senator PD-L Urban 
Iulian 

Suma este necesară pentru  
realizarea  şi finalizarea lucrărilor 
de modernizare şi amenajare a 
grădiniţelor, şcolilor din Colegiul 2 
Ilfov, Circumscripţia Electorală 25. 
 

Se propune respingerea întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Finanţarea unor 
cheltuieli de capital  ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza din „Transferuri între 
unităţi ale administratiei 
publice”, art. 02 „Transferuri de 
capital”, alin.15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar” şi nu de la alin. 
01„Transferuri către instituţii 
publice”. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

338.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii şi 
Inovarii la anexa 3/25/02, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, alin.01 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru repararea 
Grădiniţei nr.2 din str. Republicii 
nr.31, în municipiul Târnăveni, Jud. 
Mureş. Amânarea finalizării acestui 

Se propune respingerea întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Finanţarea unor 
cheltuieli de capital  ale 
unităţilor de învăţământ 
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„Transferuri către instituţii publice” 
cu suma de 50 mii lei pentru 
repararea Grădiniţei nr.2 din str. 
Republicii nr.31, în municipiul 
Târnăveni, Jud. Mureş. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 

 
Autori: domnul senator PD-L Basa 
Petru 

obiectiv aduce prejudicii procesului 
instructiv educativ. 

preuniversitar de stat se poate 
realiza din „Transferuri între 
unităţi ale administratiei 
publice”, art. 02 „Transferuri de 
capital”, alin.15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar” şi nu de la alin. 
01„Transferuri către instituţii 
publice”. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

339.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei Cercetarii şi 
Inovarii la anexa 3/25/02 pentru 
Programe de investitii publice cu 
suma de 280 mii RON 
pentru obiectivul de investitii 
reprezentand lucrari reabilitare 
termica Liceul ‘Marin Preda’ 
(sector 6 - Bucuresti) 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru cresterea 
confortului termic si reducerea 
costurilor aferente, pentru 
eficientizarea utilizarii centralei 
termice existente, in prezent 
exploatata la capacitate maxima si 
fara rezultate satisfacatoare. 
In perioadele cu temperaturi 
extreme, negative, cei aproximativ 
3000 de elevi nu au asigurat 
confortul termic necesar. 

Se propune respingerea întrucât 
nu se precizează capitolul şi 
titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentate. Totodată, 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 312 -

Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L Mutu 
Gabriel 
 

 poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute care pot apărea în 
cursul exerciţiului bugetar. 

340.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerulului Educaţiei Cercetării şi 
Inovării, la anexa 3/25/02 cu  suma 
de 280 de mii  lei. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L Baniaş 
Marius Mircea 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
desfăşurarea lucrărilor de 
construirea edificiului unei 
grădiniţe în localitatea Poarta Albă. 
Menţionăm că există deja un studiu 
de fezabilitate destinat acestei 
construcţii. 

Se propune respingerea întrucât 
nu se precizează capitolul şi 
titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentat. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

341.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, la anexa 3/25/02, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale 
administratiei publice”, alin 01 
„Transferuri către instituţii publice”  
cu suma 70 de mii  lei. Pentru 
repararea si renovarea Scolii Poiana 
din Comarnic.  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru repararea şi 
renovarea obiectivului specificat. 
Amânarea finalizării acestui 
obiectiv aduce prejudicii procesului 
instructiv educativ. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nespecificându-se 
concret despre ce obiectiv este 
vorba. De altfel, finanţarea unor 
cheltuieli de capital  ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza din „Transferuri între 
unităţi ale administratiei 
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Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L 
Georgică Severin 

publice”, art. 02 „Transferuri de 
capital” şi nu de la alin. 
01„Transferuri către instituţii 
publice”   

342.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, la anexa 3/25/02, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale 
administratiei publice”, alin 01 
„Transferuri către instituţii publice”  
cu suma 70 de mii  lei. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L 
Georgică Severin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru terminarea 
execuţiei grădiniţei Vatra Sat, din 
localitatea Comarnic, judeţul 
Prahova. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Astfel, finanţarea unor 
cheltuieli de capital  ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza din „Transferuri între 
unităţi ale administratiei 
publice”, art. 02 „Transferuri de 
capital”, alin.15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

343.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, la anexa 3/25/02, titlul 51 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea Şcolii din satul 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. În ceea ce priveşte 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 314 -

„Transferuri între unităţi ale 
administratiei publice”, alin 01 
„Transferuri către instituţii publice”  
cu suma de  350 de mii  lei. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L 
Georgică Severin 

Poiana, judeţul Prahova sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

344.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, la anexa 3/25/02, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale 
administratiei publice”, alin 01 
„Transferuri către instituţii publice”  
cu suma de  60.000  lei. pentru 
inlocuirea tamplariei la cladirea 
Grupului Scolar Grigore Gheba 
din com. Dumitresti jud. Vrancea 
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina şi domnul deputat 
PD-L Răzvan Mustea Şerban 

Se solicita admiterea 
amendamentului,  avand in vedere 
starea avamsata de uzura in care se 
regaseste tamplaria atat in spatiile 
de invatamant cat si in internatul 
liceului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Astfel, finanţarea unor 
cheltuieli de capital  ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza din „Transferuri între 
unităţi ale administratiei 
publice”, art. 02 „Transferuri de 
capital”, alin.15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. Totodată, nu se 
specifică sursa de finanţare şi, ca 
urmare, contravine prevederilor 
art. 138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

345.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se suplimentează bugetul Gradinita are inscrisi 20 prescolari; Se propune respingerea, întrucât 
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Educatiei, Cercetarii si Inovarii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, la anexa 3/25/02, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale 
administratiei publice”, alin 01 
„Transferuri către instituţii publice”  
cu suma de  65.000  lei. pentru  
reabilitarea (izolare) termica, 
aductiune  apa (60 metri) si canal 
Gradinita Catauti, comuna Chiojdeni, 
Judetul Vrancea   
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina şi domnul deputat 
PD-L Răzvan Mustea Şerban 

functioneaza absolut impropriu in 
cladirea unui punct de colectare a 
laptelui din satul Catauti (zona 
montana defavorizata), peretii din 
barne neacoperite 
 

amendamentul este greşit 
formulat.Astfel, finanţarea unor 
cheltuieli de capital  ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza din „Transferuri între 
unităţi ale administratiei 
publice”, art. 02 „Transferuri de 
capital” alin.15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar” şi nu de la alin. 
01„Transferuri către instituţii 
publice”. Totodată, nu se 
specifică sursa de finanţare şi, ca 
urmare, contravine prevederilor 
art. 138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

346.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, la anexa 3/25/02, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale 
administratiei publice”, alin 01 
„Transferuri către instituţii publice”  
cu suma de  250.000  lei. pentru  
reabilitarea cladirii Scolii cu 
clasele 1-4 din satul Motnau, com. 
Dumitresti,jud. Vrancea 
 
Autori: doamna senator PD-L 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
unei scoli, avand in vedere ca 
resursele bugetului local nu sunt 
suficiente iar spatiul devine 
impropriu desfasurarii procesului 
de invatamant. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat.Astfel, finanţarea unor 
cheltuieli de capital  ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza din „Transferuri între 
unităţi ale administratiei 
publice”, art. 02 „Transferuri de 
capital” alin.15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Plăcintă Sorina şi domnul deputat 
PD-L Răzvan Mustea Şerban 

preuniversitar” şi nu de la alin. 
01„Transferuri către instituţii 
publice”. Totodată, nu se 
specifică sursa de finanţare şi, ca 
urmare, contravine prevederilor 
art. 138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

347.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, la anexa 3/25/02, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale 
administratiei publice”, alin 01 
„Transferuri către instituţii publice”  
cu suma de  100 mii  lei. pentru  
reabilitarea Căminului cu 
program prelungit din Str. 
Rândunelelor, Nr. 2, oraşul Luduş, 
Judeţul Mureş. 
 
Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia Guvernului 
 
 
Autori: domnul senator PD-L Başa 
Petru 

Se solicită reabilitarea Căminului 
cu program prelungit din Str. 
Rândunelelor, Nr. 2, oraşul Luduş, 
Judeţul Mureş. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat.Astfel, finanţarea unor 
cheltuieli de capital  ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza din „Transferuri între 
unităţi ale administratiei 
publice”, art. 02 „Transferuri de 
capital” alin.15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar” şi nu de la alin. 
01„Transferuri către instituţii 
publice”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului 
de stat pe anul 2009 este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor acţiuni urgente şi 
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neprevăzute care pot apărea în 
cursul exerciţiului bugetar. 

348.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, la anexa 3/25/02, Cap.5001, 
Grupa 20, Titlul II Bunuri şi alte 
servicii, Art.02 Reparaţii curente 
astfel: 
- Liceul ind. Suplacu de Barcau, 

100 mii lei;jud. Bihor 
- Scoala cu clasele I – IV Valea 

Cerului, Suplacu de Barcau, 50 
mii lei, jud.Bihor 

- Scoala cu clasele I-IV Varzari 
com Popesti, 50 mii lei, jud. 
Bihor 

- Lic. Teoretic J. Kozacek 
Budoi,com Popesti,jud. Bihor 
100 mii lei  

- Scoala cu clasele I-VIII 
Serani,com Borod, jud. Bihor 50 
mii lei 

- Scoala gimnaziala cu clasele I-
VIII Fagetu nr1, com Plopis ,jud 
Salaj 50 mii lei; 

- Scoala gen cu clasele I-IV 
Scalasau Nou, com Derna,jud. 
Bihor, 50 mii lei 

- Scoala gen. cu clasele I-IV 
Varasau, jud Bihor, 10 mii lei 

- Gradinita sat Varzari, com 
Popesti, jud. Bihor, 50 mii lei 

 

Necesitatea urgentă de sume pentru 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pentru buna desfasurare 
a activitatilor din unităţile şcolare. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
potrivit prevederilor Legii 
învăţământului nr.84/1995, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat 
se asigură prin bugetele locale 
ale unităţilor administrativ-
teritoriale pe a căror rază îşi 
desfăşoară activitatea. 
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Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia Guvernului 
 
Autori: domnul deputat Merka 
Adrian Miroslav Grupul parlamentar 
al minorităţilor naţionale 

349.  Anexa nr.3/25/02 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea de sume in  
bugetul Ministerului Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii pentru: 
 
1. Gradinita „Gageni”, com. 

Sahateni, jud. Buzau, cu suma 
de 70 mii lei; 

2. Scoala cu clasele I-VIII, corp B, 
Com. Pietroasele, jud. Buzau, 
cu suma de 70  mii lei; 

3. Biserica „Grebanu” , com. 
Grebanu, jud. Buzau, cu suma 
de 70 mii lei; 

4. Scoala cu clasele I-VIII, sat 
Aldeni, com. Cernatesti, jud. 
Buzau, cu suma de 70  mii lei; 

5. Gradinita Ulmeni, com. Ulmeni, 
jud. Buzau, cu suma de 70 mii 
lei. 

6. Scoala cu clasele I-VIII, Odaile, 
com. Odaile, jud. Buzau, cu 
suma de 70  mii lei; 

7. Scoala cu clasele I-VIII, 
Bozioru, com. Bozioru, jud. 
Buzau, cu suma de 80  mii lei; 

 
Surse de finanţare: Bugetul de stat 

Reparatii Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii amintite în 
amendament se poate efectua din 
sumele deja prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru 
astfel de obiective de investiţii, 
alocarea sumelor se face, potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere întrucât 
nu sunt nominalizate poziţiile de 
cheltuieli care ar urma să fie 
diminuate. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 319 -

 
Autori: Domnul senator PDL Viorel 
Constantinescu 

350.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, la anexa 3/25/02, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale 
administratiei publice”, alin 01 
„Transferuri către instituţii publice”  
cu suma de  80 de mii  lei. Pentru 
repararea si renovarea Scolii nr.8 din 
orasul Campina, judetul Prahova 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L 
Georgică Severin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru repararea şi 
renovarea obiectivului specificat.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat.Astfel, finanţarea unor 
cheltuieli de capital  ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza din „Transferuri între 
unităţi ale administratiei 
publice”, art. 02 „Transferuri de 
capital” alin.15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar” şi nu de la alin. 
01„Transferuri către instituţii 
publice”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului 
de stat pe anul 2009 este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute care pot apărea în 
cursul exerciţiului bugetar. 

351.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 280 
mii lei la titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 01 „Transferuri către instituţii 
publice”  pentru  lucrarile de 

Se solicita admiterea 
amendamentului  pentru Cresa din 
Precista,str. Alexandru 
Lapusneanul, nr19, municipiul 
Neamt, judetul Neamt, avand ca 

Se propune respingerea, întrucât 
nu există bază legală pentru 
finanţarea cheltuielilor aferente 
creşelor din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
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extindere pentru Cresa din Precista, 
str.Alexandru Lapusneanul, nr.19, 
municipiul Neamt, judetul Neamt  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L 
Mocanu Toader 

obiect mansardarea si refacerea 
acoperisului, suplimentarea  
locurilor cu 35 de copii 

Astfel, potrivit legii, creşele sunt 
considerate unităţi sanitare, iar 
finanţarea acestora se realizează 
din bugetele locale.  

352.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei,Cercetarii si 
Inovarii  la anexa 3/25/02 cu  suma 
de 130.000 lei pentru finalizarea 
lucrarilor la Gradinita Consiliului 
local Fundeni, jud. Calarasi 
 
Autor: domnul senator PD-L 
Constantin Dumitru 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
lucrărilor. Lucrarea treneaza din 
lipsa de fonduri  
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru 
astfel de obiective de investiţii, 
alocarea sumelor se face, potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
Totodată, nu este precizată sursa 
de finanţare.  

353.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei,Cercetarii si 
Inovarii  la anexa 3/25/02 cu  suma 
de 130.000 lei pentru finalizarea 
lucrarilor la Şcoala Comunei 
Plataresti, jud. Calarasi 
 
Autor: domnul senator PD-L 
Constantin Dumitru 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
lucrarilor. 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru 
astfel de obiective de investiţii, 
alocarea sumelor se face, potrivit 
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 legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. 
Totodată, nu este precizată sursa 
de finanţare.  

354.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Cercetării şi 
Inovării la anexa 3/25/02 – Titlul II 
„Bunuri şi servicii” cu suma de 
100.000 lei pentru cheltuieli de 
expertiză, proiectare şi reparaţii la 
Şcoala Generală „B.P. Haşdeu”, 
Iaşi, str. Ion Creangă nr.27.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: domnul senator PDL 
Dumitru Oprea  
 

 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor necesare 
refacerii/reabilitării celor 6 corpuri 
de clădire ( cel mai vechi din 1960) 
ale Şcolii Generale „B.P. 
Haşdeu”, Iaşi, str. Ion Creangă 
nr.27. , deoarece instalaţiile 
electrice şi sanitare, tâmplăria 
interioară şi exterioară sunt extrem 
de degradate şi necesită înlocuirea 
sau repararea acestora.  
Mai mult sunt necesare lucrări 
urgente de reparaţii la corpurile de 
clădiri în care sunt situate cele 56 
de săli de clasă.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. Pentru 
astfel de obiective de investiţii, 
alocarea sumelor se face, potrivit 
legii, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului iniţiate de ministerul 
respectiv. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

355.  Anexa nr.3/25/22 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune acordarea sumei de 140 
mii lei pentru reabilitarea termica a 
liceului teoretic ION GHICA din 
localitatea RACARI judetul 
DAMBOVITA. 

Starea liceului impune alocarea 
acestei sume din bugetul 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii. 
 

Se propune respingerea întrucât 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
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Surse de finanţare: Fondul de 
Intervenţii al Guvernului 

 
Autori: domnul senator Calcan 
Valentin PD-L 
 

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
eventuale calamităţi naturale 
care pot apărea în cursul 
exerciţiului bugetar. 

356.  Anexa nr.3/25/22 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate pe anul 2009 din bugetul de 
stat, capitol 53.01, pentru Programul 
„Creşterea Competitivităţii 
Economice prin Cercetare şi 
Inovare” de la 778.425 mii lei la 
1.160.000 mii lei 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autori: Doamna Senator PDL - Anca 
Daniela Boagiu si domnii Senatori 
PDL Serban Radulescu si Mihail 
Hardau 

Activitatea de cercetare trebuie 
corelată cu nevoile pieţei şi cu 
obiectivele Strategiei Lisabona de 
creştere a ocupării forţei de muncă  
într-o economie a cunoaşterii. În 
perioada de criză economică, 
activităţile de cercetare cu scopul 
creşterii competitivităţii economice 
trebuie încurajate, chiar şi prin 
alocări de la Fondul de Rezervă al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
nu se justifică, sumele prevăzute 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 asigurând realizarea 
continuării programelor de 
cercetare aflate în derulare. 
Astfel, dacă se ţine seama de 
faptul că la sfârşitul anului 2008 
s-a finalizat Programul Cercetare 
de Excelenţă, pentru care au fost 
prevăzute sume de 750,5 
milioane lei în anul anterior,  se 
constată că pentru finanţarea 
acţiunii de cercetare s-au alocat 
în anul 2009 sume mai mari cu 
13,6% faţă de plăţile efectuate în 
anul 2008. În ceea ce priveşte 
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sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

357.  Anexa nr.3/25/22 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate pe anul 2009 din bugetul de 
stat, capitol 6501, pentru 
„Programul pentru asigurarea 
resursei umane de calitate” de la 
75.090 mii lei la 113.063 mii lei 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autori: Doamna Senator PDL - Anca 
Daniela Boagiu si domnii Senatori 
PDL Serban Radulescu si Mihail 
Hardau 

În perspectiva transformării 
sistemului de învăţământ românesc 
ca ancoră pentru o economie a 
cunoaşterii, aşa cum este prevăzut 
şi în obiectivele Strategiei 
Lisabona, programul pentru 
asigurarea resurselor umane de 
calitate trebuie finanţat în 
continuare la un nivel cât mai 
ridicat. Reducerea estimată de 
propunerea de buget este prea 
drastică în raport cu obiectivele 
asumate de România în perspectiva 
realizării ţintelor Strategiei 
Lisabona. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

358.  Anexa nr.3/25/22 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune acordarea  sumei de  125 
mii lei pentru  finantarea Grup 
Scolar Industrial „A.I. CUZA” 
Barlad, jud. Vaslui. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 

 Se propune respingerea întrucât 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
În ceea ce priveşte sursa de 
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Autori: Domnul senator Vasile 
Pintilie  -  PDL si domnul deputat 
Viorel Carare 

finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
eventuale calamităţi naturale 
care pot apărea în cursul 
exerciţiului bugetar. 

359.  Anexa nr.3/25/22 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune acordarea  sumei de  150 
mii lei pentru  finantarea Liceul 
„Mihai Eminescu” Barlad, jud. 
Vaslui  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autori: Domnul senator Vasile 
Pintilie  -  PDL si domnul deputat 
Viorel Carare 

 Se propune respingerea întrucât 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
eventuale calamităţi naturale 
care pot apărea în cursul 
exerciţiului bugetar. 

360.  Anexa nr.3/25/22 - Ministerul Se propune acordarea  sumei de  150  Se propune respingerea întrucât 
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Educatiei, Cercetarii si Inovarii mii lei pentru  finantarea Colegiul 
National „Ghe. Rosca Codreanu”  
Barlad, jud. Vaslui 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autori: Domnul senator Vasile 
Pintilie  -  PDL si domnul deputat 
Viorel Carare 

finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
eventuale calamităţi naturale 
care pot apărea în cursul 
exerciţiului bugetar. 

361.  Anexa nr.3/25/22 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune acordarea  sumei de  100 
mii lei pentru  finantarea Scoala 
Generala Obirseni – com. Voinesti 
jud. Vaslui 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autori: Domnul senator Vasile 
Pintilie  -  PDL si domnul deputat 
Viorel Carare 

 Se propune respingerea întrucât 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
eventuale calamităţi naturale 
care pot apărea în cursul 
exerciţiului bugetar. 

362.  Anexa nr.3/25/22 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune acordarea sumei de 280 
mii lei pentru continuarea investiţiei: 
Şcoala Generală din comuna 
Teţchea, judeţul Bihor. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara al Guvernului 
 
 
Autor: Senator Ioan MANG,  
PSD+PC 

Continuarea investiţiei la obiectivul 
Şcoală Generală din comuna 
Ţeţchea, judeţul Bihor pentru 
continuarea în bune condiţii şi în 
siguranţă a activităţii şcolare. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat.Astfel, nu se precizează 
concret care este modalitatea de 
acordare a sumei respective 
pentru investiţia în cauză.În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute care pot apărea în 
cursul exerciţiului bugetar. 

363.  Anexa nr.3/25/28 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii,  cu suma de 450 mii lei 
pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare termica Liceul Jan 
Bart   - Sulina, judetul Tulcea” 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Domnul deputat Stroe Mihai 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru realizarea 
obiectivului reabilitare termica, 
instalatia fiind in stare avansata de 
uzura iar in plan local nu exista 
fonduri pentru realizarea acestui 
obiectiv. 
 

Se propune respingerea întrucât 
finanţarea obiectivului de 
investiţii amintit în amendament 
se poate efectua din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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– PDL si domnul senator Ion Bara - 
PDL 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

364.  Anexa nr.3/25/28 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu 100.000  lei pentru  
extinderea Gradinitei  cu program 
prelungit „Casuta 
piticilor”,municipiul Campulung-
Moldovenesc,judetul Suceavadetul 
Vrancea   
 
Autori: domnul senator Fodoreanu 
Sorin – PD-L 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
lucrărilor. Lucrarea treneaza din 
lipsa de fonduri  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Totodată, finanţarea 
unor cheltuieli de capital  ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza din sumele deja 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului. 
Totodată, nu se specifică sursa 
de finanţare şi, ca urmare, 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

365.  Anexa nr.3/25/28 - Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii cu 30.000 lei pentru 
Gradinita cu program normal ,nr 2, 
Valea Seaca,municipiul Campulung-
Moldovenesc, judetul Suceava 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
lucrărilor. Lucrarea treneaza din 
lipsa de fonduri  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Totodată, finanţarea 
unor cheltuieli de capital  ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se poate 
realiza din sumele deja 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 328 -

Autori: domnul senator Fodoreanu 
Sorin – PD-L 
 

prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului. 
Totodată, nu se specifică sursa 
de finanţare şi, ca urmare, 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

366.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Comisiile pentru invatamant, 
stiinta, tineret si sport – volumul B, 
partea I, pozitiile 1- 205, partea II, 
pozitiile 1-612. 

  

367.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

914-917, 1212-1281, 1283-1303, 
1305, 1307-1466, 1469, 1473-1536. 

  

368.  Anexa nr.3/26/01 Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
450.000 lei  pentru amenajare parc 
interior  pentru recuperarea 
bolnavilor şi saloane de aşteptare şi 
primire la triajul de urgenţe. Spitalul 
Municipal Târgovişte judeţul 
Dâmboviţa  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Se solicită aprobarea 
amendamentului având în vedere 
lipsa unui sitem modern de 
resuperare şi de aşteptare la secţia 
urgenţe. 
 
Motivaţia respingerii: 

Se propune  respingerea 
amendamentului întrucăt Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului , prevăzut în bugetul 
de stat pe anul 2009 este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
De asemenea, ordonatorul 
pirncipal de credite este cel care 
stabileşte priorităţile în finanţare. 
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publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Albu 
Gheorghe ( Grup Parlamentar al PD-
L) 
 

Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare. 
 

369.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sanatatii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 50.01 
Titlul 70 Cheltuieli de capital 
Articolul 03 Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe cu suma de 
548.000 lei pentru dispensar comuna 
Rădeni. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator Ioan 
Chelaru ( Grup Parlamentar al PSD + 
PC ), domnii deputaţi Ioan Munteanu 
( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 
Culiţă Tărâţă ( Grup Parlamentar al 
PSD + PC), Victor Surdu ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare. 
Obiectivul propus nu se justifică. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
-  Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Suplimentar faţă de cele mai 
sus, facem menţiunea că, având 
în vedere prevederile legale în 
vigoare, cheltuielile pentru 
reparaţii capitale se încadrează 
în categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite, 
iar prin proiectul de buget 
acestei categorii de investiţii 
Ministerul Sănătăţii a alocat 
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suma 50 mii lei. 
370.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 

Sanatatii 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 50.01 
Titlul 70 Cheltuieli de capital 
Articolul 03 Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe cu suma de 
300.000 lei pentru dispensar uman 
comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator Ioan 
Chelaru ( Grup Parlamentar al PSD + 
PC ), domnii deputaţi Ioan Munteanu 
( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 
Culiţă Tărâţă ( Grup Parlamentar al 
PSD + PC), Victor Surdu ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
În construcţie.  
 
 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare. 
Obiectivul propus nu se justifică. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
-  Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Suplimentar faţă de cele mai 
sus, facem menţiunea că, având 
în vedere prevederile legale în 
vigoare, cheltuielile pentru 
reparaţii capitale se încadrează 
în categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite, 
iar prin proiectul de buget 
acestei categorii de investiţii 
Ministerul Sănătăţii a alocat 
suma 50 mii lei. 

371.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sanatatii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/2602, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 

Se solicita admiterea 
amendamentul, avand in vedere ca  
in jur de 1000 de locuitori ai satelor 
Lacu lui Baban, Poenile si Groapa 

Se propune respingerea întrucât 
nu este prevăzuta sursa de 
finanţare. 
Potrivit prevederilor Legii 
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alin 38 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţa 
medico-sociale” cu  suma de 70.000  
lei. pentru construirea unui 
dispensar uman in satul Lacu lui 
Baban ,comuna Gura Calitei , 
judetul Vrancea  
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina şi domnul deputat 
PD-L Răzvan Mustea Şerban 

Tufei, dintre care multi sunt 
varstnici, sunt nevoiti sa parcurga 
intre 6 si 9 km pana la cel mai 
apropiat cabinet medical se impune 
infiintarea unui dispensar in zona. 

nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, din bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii se finanţează doar 
constructia de noi spitale nu si 
dispensare. 
De asemenea, din ˝transferuri de 
la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-
socială˝ se finanţează doar 
drepturile aferente personalului 
angajat. 
 

372.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sanatatii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/2602, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 38 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţa 
medico-sociale” cu  suma de 
350.000  lei. pentru construirea unui 
dispensar uman, comuna Jitia, 
judetul Vrancea  
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina şi domnul deputat 
PD-L Răzvan Mustea Şerban 

Exista un proiect al primariei Jitia 
pentru transformarea fostului 
internat scolar din comuna pentru 
acest dispensar. 
Actualul dispensar functioneaza in 
conditii improprii intr-o casa aflata 
in revendicare  
 

Se propune respingerea întrucât 
nu este prevăzuta sursa de 
finanţare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, din bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii se finanţează doar 
construcţia de noi spitale nu si 
dispensare. 
De asemenea, din ˝transferuri de 
la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-
socială˝ se finanţează doar 
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drepturile aferente personalului 
angajat. 

373.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sanatatii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/26/02, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 17 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale” cu  
suma de  100 mii lei. pentru 
reabilitarea Spitalului Rupea, Jud. 
Braşov prin executarea de 
reparaţii  precum şi dotarea cu 
echipamente şi aparatură medicală 
în vederea îmbunătăţirii activităţii 
actului medical 
 
Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia Guvernului 
 
Autori: domnul senator PD-L 
Rasaliu Marian 

 Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
De asemenea, execuţia de 
reparaţii şi dotarea cu aparatură 
medicală şi echipamente se fac 
de la alte alineate bugetare. 

374.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sanatatii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/26/02, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 17 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale” cu  
suma de  100 mii lei. pentru 
reabilitarea Spitalului Victoria, 
Jud. Braşov prin executarea de 
reparaţii  precum şi dotarea cu 

 Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
De asemenea, execuţia de 
reparaţii şi dotarea cu aparatură 
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echipamente şi aparatură medicală 
în vederea îmbunătăţirii activităţii 
actului medical 
 
Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia Guvernului 
 
Autori: domnul senator PD-L 
Rasaliu Marian 

medicală şi echipamente se fac 
de la alte alineate bugetare. 

375.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sanatatii 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/26/02, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 17 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale” cu  
suma de  100 mii lei. pentru 
reabilitarea Spitalului Cotlea, Jud. 
Braşov prin executarea de 
reparaţii  precum şi dotarea cu 
echipamente şi aparatură medicală 
în vederea îmbunătăţirii activităţii 
actului medical 
 
Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia Guvernului 
 
Autori: domnul senator PD-L 
Rasaliu Marian 

 Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
De asemenea, execuţia de 
reparaţii şi dotarea cu aparatură 
medicală şi echipamente se fac 
de la alte alineate bugetare. 

376.  Anexa nr. 3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate pe anul 2009 la Titlul 51 
Articol 02 Alineat 17 „Transferuri de 
la bugetul de stat catre bugetele 

Dotarea Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Cluj-Napoca. Dotările 
actuale sunt insuficiente pentru 
secţiile clinice din cadrul Spitalului, 

Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 334 -

locale pentru finantarea investitiilor 
la spitale”, cu 800 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva a Guvernului 
 
Autori: Doamna Senator PDL - Anca 
Daniela Boagiu si domnul Senator 
PDL Serban Radulescu 

pin urmare se urmăreşte atingerea 
unor parametri acceptabili pentru o 
secţie clinică universitară. 

anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
De asemenea, ordonatorul 
principal de credite este cel care 
îşi stabileşte priorităţile în 
finanţare. 

377.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sanatatii 

Se propune la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02, alin. 12 – Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale 
alocarea din suma prevăzută a sumei 
de 8000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construcţie centru de 
sănătate (60 de paturi)”, oraşul 
Năvodari, jud. Constanţa. 
 
Sursa de finantare:  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnii  
Senator Puiu Haşotti   
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Mihai Lupu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Pentru a deservi oraşul Năvodari 
(aprox. 35.000 mii locuitori), 
inclusiv toată zona rurală de nord-
est a jud. Constanţa, iar pe timpul 
sezonului estival şi zona turistică 
aferentă. 
 
Motivaţia respingerii: 
Nu precizează sursă de finanţare 

Propunem respingerea întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare iar construcţia 
centrelor de sănătate nu se 
finanţează din bugetul de stat. 
Propunem respingerea întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare iar construcţia 
centrelor de sănătate nu se 
finanţează din bugetul de stat. 

378.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii  la anexa  
3/26/02 – Titlul II „Bunuri şi servicii 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de  realizare a 

Se propune respingerea întrucăt 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului , prevăzit 
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publice” cu suma de 180.000 lei 
pentru cheltuielile determinate de 
realizarea proiectului „Reabilitare 
saloane sistem rooming” din cadrul 
Spitalului de Obstretică şi 
Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
Autor: domnul senator PDL Dumitru 
Oprea  
 
 

proiectului „Reabilitare saloane 
sistem rooming” din cadrul 
Spitalului de Obstretică şi 
Ginecologie „Elena Doamna” 
Iaşi, pentru a se asigura condiţiilor  
corespunzătoare de tratament şi 
spitalizare conform normelor 
medicale aflate în vigoare. 
Menţionăm că datorită specificului 
acestei unităţi medicale, a cazurilor 
medicale deosebit de complexe care 
apar frecvent şi a numărului extrem 
de mare de pacienţi din toate 
judeţele Moldovei (şi nu numai), 
este necesară realizarea urgentă a 
acestui proiect. 
 

în bugetul de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
De asemenea, lucrările de 
reabilitare a spitalelor se suportă 
de la alte alineate bugetare, 
ordonatorul pirncipal de credite 
fiind cel care stabileşte 
priorităţile în finanţare 

379.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea sumei 
alocate pe anul 2009 la Capitolul 
5001 „Cheltuieli bugetul de stat” 
Titlul 51 Articol 02 Alineat 12 
„Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale” de la 16.838 
mii lei la 16.888 mii lei, respectiv cu 
50 mii lei pentru apratură de înaltă 
performanţă la Spitalul de 
reumatologie Ion Stoia, sector 2, 
Bucureşti  
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, Capitolul 6501 
„Învăţământ” cod 25.65.01.201 

Spitalul are nevoie de apratură 
medicală nouă pentru a permite 
desfăşurarea în bune condiţii a 
actului medical. 

Se propune respingerea întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării au fost 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii de 
învăţământ. 
De asemenea, dotarea cu 
aparatură de înaltă performanţă 
se finanţează  de la alt alineat 
bugetar. 
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Autori: Doamna Senator PDL - Anca 
Daniela Boagiu si domnul Senator 
PDL Serban Radulescu 

380.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune acordarea  sumei de  200 
mii  lei pentru  finantarea Spital 
Municipal de Urgenta Barlad  jud. 
Vaslui. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autori: Domnul senator Vasile 
Pintilie  -  PDL si domnul deputat 
Viorel Carare 

 Se propune respingerea întrucât 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat şi ai bugetelor locale, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente, în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi naturale 
şi sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate. 
De asemenea nu este clară 
natura cheltuielilor ( lucrări de 
investiţii, reparaţii capitale) ce se 
doresc a fi finanţate.  

381.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune acordarea  sumei de 150 
mii lei pentru finantarea 
dispensarului Medical Marasesti 
com. Voinesti,  jud. Vaslui. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autori: Domnul senator Vasile 
Pintilie  -  PDL si domnul deputat 
Viorel Carare 

 Se propune respingerea întrucât 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat şi ai bugetelor locale, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente, în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi naturale 
şi sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate. 
Potrivit prevederilor Legii 
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nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, din bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii se finanţează doar 
construcţia, modernizarea, 
dotarea cu aparatură medicală 
etc a spitalelor. 
 

382.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune acordarea  sumei de 150 
mii  lei pentru  finantarea Spital 
Tutova com. Tutova , jud. Vaslui. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
interventii al Guvernului 
 
Autori: Domnul senator Vasile 
Pintilie  -  PDL si domnul deputat 
Viorel Carare 

 Se propune respingerea întrucât 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat şi ai bugetelor locale, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente, în vederea înlăturării 
efectelor unor calamităţi naturale 
şi sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate. 
De asemenea nu este clară 
natura cheltuielilor ce se doresc 
a fi finanţate. 

383.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii cu suma de 
140.000 lei pentru dispensarul 
comunal din comuna Oarja, jud. 
Arges. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvernului 

Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Suma destinata lucrarilor de 
reparatii. 

Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 338 -

 
Autor: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator Mircea 
Cinteza  -  PDL 

exerciţiului bugetar. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, din bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii se finanţează  lucrări de 
reparaţii numai la spitale. 
 

384.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea sumei 
alocate pe anul 2009 la Capitolul 
5001 „Cheltuieli bugetul de stat” 
Titlul 51 Articol 02 Alineat 11 
„Transferuri pentru reparatii capitale 
la spitale” de la 5.955 mii lei la 6.045 
mii lei, respectiv cu 50 mii lei 
pentru lucrări de reparaţii la Spitalul 
de reumatologie Ion Stoia, sector 2, 
Bucureşti. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, Capitolul 6501 
„Învăţământ” cod 25.65.01.201 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi Doamna Senator PDL 
- Anca Daniela Boagiu si domnul 
Senator PDL Serban Radulescu 

Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Spitalul are nevoie de reparaţii 
pentru a permite desfăşurarea în 
bune condiţii a actului medical. 

Se propune respingerea întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării au fost 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii de 
învăţământ. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
existente în buget, ordonatului 
principal de credite îsi stabileşte 
priorităţile privind fondurile 
alocate pentru reparaţii capitale 
la spitale. 

385.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea bugetului Spitalul Municipal Sighet  - Se propune respingerea întrucât  
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Ministerului Sanatatii, la Titlul 51, 
Alineatul 17, cu suma de 100 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Senator PDL Birlea 
Gheorghe 

Achiziţie tehnică medicală de 
laborator 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
De asemenea, achiziţia de 
tehnică medicală şi de laborator 
nu se suportă din bugetul de stat. 

386.  Anexa nr.3/26  Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
513.466 lei  pentru Centru de 
Sănătate, comuna Cămăraş, jud. 
Cluj 
 
Sursa de finantare:  

- Fond de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului; 

- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: domnul senator PSD+PC 
Alexandru Cordoş şi domnii deputaţi 
PSD+PC Vasile Filipo Soporan şi 
Cornel Itu. 
 

Construirea unui Centru de 
Sănătate 
 

Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului, pentru finanţarea 
unor acţiuni urgente, în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
De asemenea, potrivit 
prevederilor Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, construcţia centrelor de 
sănătate nu se suporta din 
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bugetul de stat.  
 

387.  Anexa nr. 3/26 Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
400.000 lei pentru dotare Spitalul 
Zonal Huedin, oraşul Huedin, 
judeţul Cluj 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 
 

Dotare aparatură medicală Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului, pentru finanţarea 
unor acţiuni urgente, în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
De asemenea, dotarea cu 
aparatură de înaltă performanţă 
se poate suporta în cadrul 
sumelor deja existente în bugetul 
Ministerului Sănătăţii alocate 
din venituri proprii. 
 

388.  Anexa nr. 3/26 Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
1.350.000 lei pentru modernizare 
Spitalul Municipal Dej, municipiul 
Dej, judeţul Cluj 
 
Surse de finanţare: 

Lucrări de modernizare, dotare 
aparatură modernă 

Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului, pentru finanţarea 
unor acţiuni urgente, în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
De asemenea, modernizarea şi 
dotarea cu aparatură de înaltă 
performanţă se pot suporta în 
cadrul sumelor deja existente în 
bugetul Ministerului Sănătăţii 
alocate din venituri proprii. 
 

389.  Anexa nr. 3/26 Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
2.031.382 lei pentru reabilitare 
Spitalul Municipal Turda, 
municipiul Turda, judeţul Cluj 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Lucrări de reabilitare, modernizare 
şi echiparea ambulatoriului de 
specialitate 

Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează, pe bază de hotărâri 
ale Guvernului, pentru finanţarea 
unor acţiuni urgente, în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
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 persoanelor fizice sinistrate. 
De asemenea, în cadrul sumelor 
alocate în bugetul său, 
ordonatorul principal de credite 
stabileşte priorităţile de 
finanţare. 
 

390.  Anexa nr. 3/26 Ministerul Sănătăţii Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei din bugetul Ministerului 
Sănătăţii  Spitalului Municipal din 
Mediaş, jud. Sibiu pentru dotare cu 
aparatură radiologică fixă şi mobilă 
şi dotare cu sistem informatic 
integrat. 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuire 
din bugetul Ministerului Sănătăţii. 
 
Autori: Comisia pentru buget, 
activitate bancară şi piaţă de capital, 
domnul senator PSD-PC Viorel 
Arcaş  

Suma este necesară pentru 
asigurarea condiţiilor privind 
furnizarea serviciilor medicale către 
populaţie. 

Se propune respingerea întrucât 
dotarea cu aparatură de înaltă 
performanţă se poate suporta în 
cadrul sumelor deja existente în 
bugetul Ministerului Sănătăţii 
alocate din venituri proprii, iar 
finanţarea sistemului informatic 
integrat nu se face din bugetul de 
stat . 
De asemenea, ordonatorul 
principal de credite este cel care 
stabileşte priorităţile în finanţare. 
 

391.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune la Cap. 66.02.71 Sănătate 
susţinerea investiţiei – Municipiul 
Vaslui Reparaţii capitale, investiţii şi 
dotări: „Spitalul Judeţean de 
Urgenţe” – Municipiul Vaslui – 
Valoare: 63.640.000 lei (an 2009-an 
2012) 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Sănătăţii. 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Creşterea calităţii vieţii, prin creşterea 
serviciilor medicale. 
 
Motivaţia respingerii: 
Obiectivul propus nu se justifică. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi doamna senator 
Silistru Doina ( Grup Parlamentar al 
PSD + PC) şi domnul deputat Cristea 
Victor ( Grup Parlamentar al PSD + 
PC ) 

 ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Suplimentar faţă de cele mai 
sus, facem menţiunea că, având 
în vedere prevederile legale în 
vigoare, cheltuielile pentru 
reparaţii capitale se încadrează 
în categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite, 
iar prin proiectul de buget 
acestei categorii de investiţii 
Ministerul Sănătăţii a alocat 
suma 50 mii lei. 

392.  Anexa nr.3/26  Ministerul Sanatatii Se propune alocarea sumei de 420 
mii lei pentru reabilitarea spitalului 
SMURD, loc Pleniţa, judeţ Dolj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de reabilitare a 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului întrucât, 
reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
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publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnii deputaţi Mihai 
Voicu ( Grup Parlamentar al PNL), 
Ionuţ Stroe ( Grup Parlamentar al 
PNL ) 
Grupurile reunite Parlamentare PNL 
reunite 
 

spitalului SMURD din Pleniţa, 
judeţ Dolj. 
 
Motivaţia respingerii: 
Obiectivul de investiţii nu se 
justifică. 
 

serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. Totodată, Ministerul 
Sănătăţii este cel care, în funcţie 
de obiectivele propuse, stabileşte 
priorităţile în finanţare. 
 
 

393.  Anexa nr.3/26  Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Capitolul 
66.05 Subcapitolul 03, Paragraful 05 
Dispozitive si echipamente medicale 
de la  96.200 lei la 120.517 lei. 
 
Sursa de finanţare: Programul Rabla 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Comparatie cu 2008 
In anul 2008 a existat o executie 
preliminata de 110.876 mii lei care 
la un curs euro mediu de 3,68 lei 
rezulta suma de 30129347 
euro,suma care din pacate nu a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Anexa 
nr.3/26  se referă la bugetul 
Ministerului Sănătăţii iar 
capitolul 66.05 subcapitolul 03, 
paragraful 05, “Dispozitive si 
echipamente medicale”  se 
regăseşte în bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate gestionat de Casa 
Naţională de Asigurări de 
Sănătate.  
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Gyorgy Frunda (Grup parlamentar al 
UDMR)  
 

rezolvat problemele acestor 
pacienti cu dizabilitati de diferite 
grade, listele de asteptare de la 
nivelul c.a.s.-urilor judetene nu s-au 
diminuat,existand liste de prioritati 
pentru furnizarea acestor 
dispozitive creand nemultumiri 
sociale. 
Propunerea bugetara pentru 
dispozitive si echipamente 
medicale din anul 2009 in valoare 
de 96.200 mii lei care la un curs 
euro mediu de 4,00 lei propus de 
guvern si negociat si cu furnizorii 
de medicamente la inceputul anului 
2009,rezultand suma de 24050000 
euro si o diferenta de 6079347 euro 
fata de 2008 este mai mult decat 
insuficienta deoarece: 
-toti producatorii si distribuitorii de 
dispozitive si echipamente 
medicale importa materii prime si  
produse in procent de 95%, cursul 
euro actual ingreunand activitatea 
de furnizare a acestor dispozitive 
mai mult decat necesare pentru 
aceasta nisa de pacienti cu 
dizabilitati. 
-listele de asteptare de la nivelul 
C.A.S.-urilor judetene se vor mari 
exponential pentru ca o 
adresabilitate medie de 35 mii de 
pacienti /lunar  conform statisticilor 

De asemenea, repartizarea 
cheltuielilor pe subcapitole s-a 
făcut potrivit propunerii  
ordonatorului principal de 
credite, potrivit priorităţilor 
stabilite de acesta pe anul 2009. 
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nu va scadea la nivelul anului 2009, 
adancind nemultumirile sociale 
-bugetul pe dispozitive si 
echipamente medicale care 
reprezinta 0,6% din bugetul 
fondului national unic de asigurari 
sociale de sanatate intotdeauna a 
fost scazut si a reprezentat un 
procent mic din fond ... pentru 
importanta care o ocupa deservirea 
acestor pacienti din punct de vedere 
social, al integrarii lor in societate, 
pentru familia lor... 
-scaderea de 13,24% in conditiile 
economice actule , in conditiile in 
care bugetul fondului national unic 
de asigurari sociale de sanatate 
scade cu 7,71% este mult prea 
drasnica pentru sensibilitatea 
acestui domeniu. 
propunere realista si realizabila: 
bugetul din 2008 de apriximativ 30 
mil euro sa nu se diminueze iar la 
cursul de 4,00 lei /euro rezultand un 
buget de 120517 mii lei 
 
 
Motivaţia respingerii: 
Influenţa este cuprinsă în bugetul 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate. 
 

394.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea sumei Spitalul are nevoie de apratură Se propune respingerea întrucât 
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alocate pe anul 2009 la Titlul 51 
Alineat 17 cu 280 mii lei pentru 
modernizarea ambulatoriului 
Spitalului Clinic Municipal Arad, 
secţia Oncologie, Piaţa M. Viteazu, 
Nr. 7-8, Arad, Judeţul Arad 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: domnul senator PD-L – 
Marian Ovidiu 

medicală nouă pentru a permite 
desfăşurarea în bune condiţii a 
actului medical. 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, iar achiziţia 
aparatură  medicală  se 
finanţează de la alt alineat 
bugetar. 
 

395.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii cu suma de 85 
mii lei  la Titlul 51 Alin. 17 pentru 
Spitalul Municipal Sighet – Achiziţie 
tehnică medicală de laborator 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
a Guvernului 
 
Autor: domnul senator PD-L Bîrlea 
Gheorghe 

 Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, iar achiziţia 
de tehnică medicală de laborator 
nu se suportă din bugetul de stat. 
 

396.  Anexa nr.3/26/13  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
66.01 Grupa 15 cu suma de 
1.256.771 lei pentru achiziţionare 
echipamente specifice pentru 
Îmbunătăţirea Capacităţii şi Calităţii 
Sistemului de Intervenţie în Situaţii 
de Urgenţă şi pentru Acordarea 
Asistenţei Medicale de Urgenţă şi a 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Necesitate utilării cu echipamente 
performante pentru asigurarea unui 
serviciu medical calificat. 

Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Primului Ajutor Calificat, pentru 
judeţul Mureş 
 
Sursa de finantare: Fond de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Ciprian Dobre, ( Grup Parlamentar al 
PNL ), Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

 
Motivaţia respingerii: 
Nu face obiectul bugetului 
Ministerului Sănătăţii. 
 

397.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
66.01 „Sănătate” ;a obiectivul de 
investiţii 26.66.01.0207 „Spital 
judeţean de urgenţă Oradea” cu suma 
de 1.000 mii lei  
 
Sursa: de finantare: Anexa 3/01 
Administraţia prezidenţială, 
5001.20.06.02 Deplasări în 
străinătate 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnii deputaţi Derzsi 
Akos, Lakatos Petru, Erdei-Dolóczki 
István Pető Csilla - deputaţi UDMR 
 
  

 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Suma este necesară finalizării 
etapei prevăzute pentru anul 2009. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
1.Diminuarea cu 1.000 mii lei a 
cheltuielilor cu deplasările în 
străinătate ar crea dificultăţi în 
realizarea programului de lucru 
al Preşedintelui României, de 
reprezentarea statului Român la 
cel mai înalt nivel în relaţiile cu 
alte state şi instituţii/organisme 
de reprezentare internaţională pe 
plan diplomatic şi economic. 
Cheltuielile cu deplasările în 
străinătate înscrise în bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale sunt 
destinate atât Preşedintelui 
României , cât şi delegaţiilor 
care îl însoţesc, respectiv 
reprezentanţi ai ministerelor , ai 
instituţiilor de resort, mass-
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media, etc. Tot din aceste 
cheltuieli se suportă şi 
contravaloarea cazării pentru 
delegaţiile constituite din 
reprezentanţi ai Administraţiei 
Prezidenţiale. 
2.Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
3. Deasemenea, potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

398.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
66.01 „Sănătate” pentru finalizarea 
obiectivului Spital Municipal Bacău 

 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 350 -

cu suma de 36.000 mii lei  
 
Sursa de finantare: Fond de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator 
Gabriel Berca (Grup Parlamentar al 
PNL), domnul deputat Ionel Palăr 
(Grup Parlamentar al PNL) şi 
domnul deputat Tudor Chiuariu 
(Grup Parlamentar al PNL) - 
Grupurile reunite ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
  

familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Realizarea Spitalului în cauză este 
unul dintre cele mai importante 
obiective de investiţii din oraşul 
Bacău, obiectiv absolut necesar 
având în vedere lipsa acută de 
asistenţă medicală la nivelul 
municipiului.  
 
 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

399.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
66.01 „Sănătate” pentru obiectiv nou 
de investiţii „Reînfiinţarea Spitalului 
Năruja”, localitatea Năruja, judeţul 
Vrancea cu suma de 1.000 mii lei  
 
Sursa de finantare: Fond de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 

 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile să ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator Miron 
Tudor Mitrea şi domnii deputaţi 
Cristian Sorin Dumitrescu, Angel 
Tîlvăr, Nicolae Ciprian Nica  (Grup 
Parlamentar al PSD + PC )   

necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori 
 
 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 din Legea nr. 
500/2002. 

400.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
66.01 „Sănătate” la obiectivul de 
investiţii 26.66.01.0075 „Centrul de 
sănătate cu staţionare” pentru 
localitatea Dumitreşti, judeţul 
Vrancea  cu suma de 1.653 mii lei  
 
Sursa de finantare: Fond de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului  

 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile să ofere servicii medicale 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator Miron 
Tudor Mitrea şi domnii deputaţi 
Cristian Sorin Dumitrescu, Angel 
Tîlvăr, Nicolae Ciprian Nica  (Grup 
Parlamentar al PSD + PC )   
  

de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori 
 

în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Menţionăm că în conformitate 
cu proiectul de buget pentru 
acest obiectiv de investiţii s-a 
alocat suma de 1.653 mii lei, 
aceasta fiindu-i necesară pentru 
finalizarea în anul 2009.. 

401.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
66.01 „Sănătate” la obiectivul de 
investiţii 26.66.01.0074 „Spitalul de 
boli contagioase cu 100 de paturi” 
pentru localitatea Focşani, judeţul 
Vrancea  cu suma de 7.598 mii lei  
 
Sursa de finantare: Fond de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului  
 

 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile să ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator Miron 
Tudor Mitrea şi domnii deputaţi 
Cristian Sorin Dumitrescu, Angel 
Tîlvăr, Nicolae Ciprian Nica  (Grup 
Parlamentar al PSD + PC )   
  

necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Menţionăm că în conformitate 
cu proiectul de buget pentru 
acest obiectiv de investiţii s-a 
alocat suma de 7.598 mii lei, 
aceasta fiindu-i necesară pentru 
finalizarea în anul 2009. 

402.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
66.01 „Sănătate” cu suma de100.000 
mii lei pentru începerea lucrărilor de 
construcţie a Spitalului judeţean de 
urgenţă Neamţ 
 
Sursa de finantare: Fond de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 

 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât actualul 
Spital judeţean de urgenţă Neamţ 
construit în sistem multipavilionar 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Ghiţă 
Eftemie Stelian ( Grup Parlamentar 
al PD-L)  
  

are 2 pavilioane cu risc crescut 
seismic, pavilioane ce trebuie 
urgent evacuate. Capacitatea 
acestor pavilioane este de 360 
paturi, noua construcţie propusă 
urmând a avea o capacitate de 420 
paturi. 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 din Legea nr. 
500/2002. 

403.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune alocarea sumei de 
280.000 lei la Capitolul 66.01 
„Sănătate” pentru construirea 
Spitalului Municipal Vatra Dornei. 
Precizez că există un studiu de 
fezabilitate, suma fiind necesară 
pentru întocmirea proiectului tehnic. 
 
Sursa de finantare: Fond de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului şi 
anexa 3/26/04 Ministerul Sănătăţii 

 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Conform expertizei tehnice nr. 
9957/2001, actualul spital construit 
în 1902, prezintă un risc ridicat de 
prăbuşire. Din punct de vedere al 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator Sorin 
Fodoreanu (Grup Parlamentar al PD-
L) şi domnul deputat Dumitru Pardău 
( Grup Parlamentar al PD-L) 

adresabilităţii populaţiei la 
serviciile medicale spitaliceşti, 
Spitalul Municipal Vatra Dornei 
este necesar, întrucât, datorită 
amplasamentului situat într-o 
depresiune, accesul către alte 
unităţi sanitare se poate face numai 
prin trei Pasuri (Tihuţa, Mestecăniş, 
Prislop), care în cele 6 luni de iarnă 
sunt greu accesibile. Populaţia 
deservită este de 50.870 de locuitori 
dintr-o zonă cu un diametru de cca 
100 km în care se înregistrează un 
număr mare de accidente generate 
de activitatea economică şi turistică 
specifică zonei (minerit, 
exploatarea lemnului, sporturi de 
iarnă, etc.). Anual sunt spitalizaţi în 
jur de 8500 de pacienţi în 
spitalizare continuă şi cca 3500 în 
spitalizarea de zi, cu un indice de 
utilizare a paturilor de 330, 9%. 
 
 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art.43 din Legea nr. 
500/2002. 

404.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
66.01 „Sănătate” cu suma de 20.000 
mii lei pentru realizarea studiului de 
prefezabilitate-fezabilitate, proiectare 
a Institutului regional de boli 
cardiovasculare Iaşi, judeţul Iaşi. 
 

 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Se solicită admiterea 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Petru 
Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L) 

amendamentului pentru asigurarea 
asistenţei medicale de specialitate 
în condiţiile creşterii alarmante a 
incidenţei bolilor vasculare în 
regiunea Moldova (fiind singura 
instituţie medicală de profil) 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Suplimentar faţă de cele mai 
sus, facem menţiunea că, având 
în vedere prevederile legale în 
vigoare, cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite, iar prin proiectul de 
buget acestei categorii de 
investiţii Ministerul Sănătăţii a 
alocat suma 4.867 mii lei. 

405.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Sănătăţii cu suma de 
120.000 mii lei, la anexa 3/26/29 – 
Fişa obiectivului de investiţii Spitalul 
Universitar de Urgenţă Iaşi, din 
capitolul 66.01 – Sănătate, cod 
2666010201. 
 
Sursa de finantare: prin redistribuirea 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Realizarea obiectivului „Spitalul 
Universitar Regional de Urgenţă 
Iaşi”  

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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în cadrul bugetului Ministerului 
Sănătăţii de la capitolul „Cheltuieli 
curente”, titlul I „Cheltuieli cu 
personalul”, precum şi din alocările 
suplimentare din creditul extern ce 
urmează a fi contractat de către 
Guvernul României. 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator 
Varujan Vosganian (Grup 
Parlamentar al PNL ) şi domnul 
deputat Relu Fenechiu ( Grup 
Parlamentar al PNL ) 

 
Motivaţia respingerii: 
Este cuprins în proiectul de buget şi  
suplimentarea propusă nu se 
justifică. 
 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerul Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, iar în cursul 
anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
- Acestui obiectiv de investiţii 
prin proiectul de buget i s-a 
suma de 3.153 mii lei. 
Suplimentarea cheltuielilor  pent 
  Diminuarea cheltuielilor de 
personal cu suma de 120.000 mii 
lei nu poate fi sustinuta avand in 
vedere ca aceasta natura de 
cheltuieli a fost deja diminuata 
fata de anul 2008 cu 3,5%.  O 
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diminuare suplimentara de inca 
46% a cheltuielilor de personal 
ar conduce la reducerea cu 
acelasi procent a personalului 
fapt ce ar determina perturbarea  
activitatii Ministerului Sanatatii .  
 

406.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Sănătăţii cu suma de 
1.500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului cod 26.66.01.0100 
„Continuare lucrări de reparaţii 
capitale”, Spitalul judeţean  de 
urgenţă Călăraşi (existent), jud. 
Călăraşi. 
 
Sursa de finantare:  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Eugen 
Nicolăescu Grupurile parlamentare 
reunite PNL 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul 
procesului de reformă din sistemul 
sanitar  
Motivaţia respingerii: 
Sumele ce urmează a fi colectate în 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi 
celelalte surse de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Acestei categorii de investiţii 
„e) alte cheltuieli asimilate 
investitiilor” fişa cod 
26.66.01.0100e prin proiectul de 
buget i s-a alocat suma totală de 
367.578 mii lei. 

407.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Sănătăţii la Capitolul 
6601 cu suma de 250.000 lei pentru 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 

Se propune respingerea, întrucât: 
-  Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
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reabilitarea dispensarului in 
localitatea Ciocârlia de Jos, jud. 
Constanta obiectiv nou de investiţii  
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi doamna deputat 
Dumitrache Ileana Cristina (Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Reabilitare.  
 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
 
 
 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

408.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Sănătăţii la Capitolul 
6601 cu suma de 1.000.000 lei 
pentru construirea de cabinete 
medicale si farmacie in localitatea 
Viişoara, Cobadin, jud. Constanta 
obiectiv nou de investiţii 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Construirea unor cabinete medicale. 
 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 

Se propune respingerea, întrucât: 
-  Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi doamna deputat 
Dumitrache Ileana Cristina (Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

justifică. 
 
 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

409.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Sănătăţii la Capitolul 
6601 cu suma de 1.050.000 lei 
pentru reparaţiile curente la 
Dispensarul Comunal Deleni, jud. 
Constanta obiectiv nou de investiţii 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi doamna deputat 
Dumitrache Ileana Cristina (Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Reabilitare  
 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
-  Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
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dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Reparaţiile curente nu se 
încadrează în categoria  
cheltuielilor de capital. 

410.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Sănătăţii la Capitolul 
6601 cu suma de 420.000 lei pentru 
reabilitare dispensar uman loc. 
Peştera, jud. Constanta obiectiv nou 
de investiţii 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi doamna deputat 
Dumitrache Ileana Cristina (Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Reabilitare  
 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
-  Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

411.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Sănătăţii la Capitolul 
6601 cu suma de 600.000 mii lei 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 

Se propune respingerea, întrucât: 
-  Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
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pentru execuţie la obiectivul nou de 
investiţii “dispensar medical Agigea” 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator 
Alexandru Mazăre (Grup 
Parlamentar al PSD + PC ), domnul 
deputat Eduard Stelian Martin ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare. 
Obiectivul propus nu se justifică. 
 
 
 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

412.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Sănătăţii la Capitolul 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 

Se propune respingerea, întrucât: 
-  Fondul de rezervă bugetară la 
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6601 cu suma de 2.500.000 mii lei 
pentru construirea unui minispital de 
30 locuri în comuna Cumpăna, 
judeţul Constanţa obiectiv nou de 
investiţii 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator 
Alexandru Mazăre (Grup 
Parlamentar al PSD + PC ), domnul 
deputat Eduard Stelian Martin ( Grup 
Parlamentar al PSD + PC ) 

şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare. 
Obiectivul propus nu se justifică. 
 
 
 

dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

413.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Amendament respins de Comisia Se propune respingerea, întrucât: 
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Sanatatii Ministerului Sănătăţii cu suma de 
500.000 mii lei pentru extindere 
(mansardare) ambulatoriu de 
specialitate, Spitalul Municipal Blaj, 
Judeţul Alba. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat PD-L 
Negruţ Clement 
 
 

pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Spitalul Municipal Blaj, este un 
spital cu 308 paturi, care deserveste 
intreaga zona a municipiului Blaj, 
aflat la 45 km de Spitalul Judetean, 
rezolvand probleme medicale 
pentru o populatie de aproximativ 
52.000 locuitori. 
Datorita cresterii numarului de 
bolnavi, in conditiile in care spatiul 
a ramas acelasi, avand si imobile 
retrocedate, pentru care chiria 
legala depaseste 48.000 anual. Prin 
această extindere se câștigă un  
spatiu de circa 600 mp, care ar 
primi destinatia de Sectii si 
Compartimente Medicale, si ar 
putea fi organizat cu toate circuitele 
functionale necesare ingrijirilor 
medicale de calitate, fiind legata 
functional de restul Spitalului. 
 
Motivaţia respingerii: 
Suma solicitată depăşeşte sursa de 
finanţare. 

-  Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 
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414.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Sănătăţii la Capitolul 
6601 cu suma de 1.000.000 lei 
pentru reparaţii capitale la Spitalul 
orăşenesc Târgu Frumos, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
a Primului Ministru 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Vasile 
Mocanu (Grup Parlamentar al PSD + 
PC ) 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Deserveşte o populaţie de 75.000 
de locuitori ai Colegiului nr.4 
 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
-  Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Guvernului, prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Suplimentar faţă de cele mai 
sus, facem menţiunea că, având 
în vedere prevederile legale în 
vigoare, cheltuielile pentru 
reparaţii capitale se încadrează 
în categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C - 
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„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „e) alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite, 
iar prin proiectul de buget 
acestei categorii de investiţii 
Ministerul Sănătăţii a alocat 
suma 50 mii lei. 

415.  Anexa nr.3/26/29  Ministerul 
Sanatatii 

Se propune la Cap. 66.01 – Sănătate 

Cod 26.66.01.0301 

Tipul cheltuielii: B – Obiectiv 

(proiect) nou  

Construirea centrului de zi, de 
reabilitare şi consiliere în domeniul 
sănătăţii mintale şi HIV/SIDA în 
cadrul Spitalului de boli infecţioase, 
dermato-venerice şi psihiatrie Baia 
Mare, judeţul Maramureş (valoarea 
totală a investiţiei 760.000 euro.) 
 
Alocare bugetară 2009: 260.000 euro 
Credite de angajament: 260.000 euro 
Credite bugetare: 260.000 euro 
 
Estimare 2010: 500.000 euro 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia guvernului 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Politica de reformă psihiatrică 
europeană şi românească 
stipulează retrimiterea şi 
reintegrarea în comunitate a 
pacienţilor cu boli psihice şi 
HIV/SIDA şi alte boli cu 
transmitere sexuală. Concomitent 
cu terapia medicamentoasă, o 
măsură eficientă şi modernă care 
vine în sprijinul patologiei 
specifice spitalului o constituie 
antrenarea bolnavilor în diverse 
activităţi de readaptare şi 
reintegrare în comunitate. Sunt 
argumente care impun crearea 
acestui obiectiv. Centrul va 
funcţiona pe baza principiului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- În proiectul de buget al 
Ministerul Sănătăţii, în 
programul figurează fişa cod 
26.66.01.0301 aferentă 
obiectivului de investiţii nou 
„CENTRUL DE SANATATE 
MINTALA PENTRU 
TRATAREA COPIILOR CU 
TULBURARI DE 
DEZVOLTARE SPITAL DE 
PSIHIATRIE TITAN DR. C. 
GORGOS” pentru care s-a 
alocat suma totală de 12.400 mii 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat 
Cătălin Cherecheş, Grup parlamentar 
al PSD+PC 
 

“uşilor deschise” având ca efect 
diminuarea reticenţelor şi 
prejudecăţilor în ceea ce priveşte 
bolile psihice şi HIV/SIDA. 

 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
 
 
 

lei. 

416.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

1543-1546, 1552, 1553. 

  

417.  Anexa nr.3/27/01 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune alocarea sumei de 1.260 
mii lei pentru reabilitarea căminului 
cultural din localitatea Deleni, 
judeţul Constanţa. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi doamna 
deputat PSD Dumitrache Ileana 
Cristina 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru reabilitare. 
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

418.  Anexa nr.3/27/01 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune alocarea sumei de 38 mii 
lei pentru extinderea şi amenajarea 
căminului  cultural din localitatea 
Independenţa, judeţul Constanţa. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi doamna 
deputat PSD Dumitrache Ileana 
Cristina 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Reabilitare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru extindere 
şi amenajare. 
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

419.  Anexa nr.3/27/01 Ministerul Se propune alocarea sumei de 100 Amendament admis de Comisia Se propune respingerea 
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Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

mii lei pentru construcţie biserica 
Galiţa şi reabilitare biserica  
Almalau, localitatea Ostrov, judeţul 
Constanţa. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi doamna 
deputat PSD Dumitrache Ileana 
Cristina 

pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Reabilitare 
 

amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

420.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” cu suma 
de 560 mii lei  pentru următoarele 
unităţi de cult: 

 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
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- Biserica Ortodoxă ,,Sfântul 
Nicolae” – Timişoara Nord, din 
Campusul Universitar al U.S.A.M.V. 
Timişoara, Calea Aradului Nr. 119 - 
50 mii lei; 
- Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea ,,Maranata”, Timişoara,  
Str. Alexandru Mocioni Nr. 7 – 50 
mii lei; 
- Biserica Penticostală ,,Elim”, 
Timişoara, Str. Virgil Madgearu  
Nr. 39 – 100 mii lei; 
 
- Biserica Baptistă Nr. 1 ,,Betel”, 
Timişoara, Str. Ady Endre Nr. 20 – 
50 mii lei; 
- Biserica Penticostală ,,Speranţa”, 
Timişoara, Str. Cernăuţi  
Nr. 49 – 50 mii lei; 
- Biserica Penticostală ,,Harul”, 
Ghilad, jud. Timiş Nr. 736/A -  10 
mii lei; 
- Biserica Penticostală ,,Filadelfia”, 
Timişoara, Str. Ţibleşului Nr. 2 – 60 
mii lei; 
- Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea Nr. 3, Timişoara, Str. Crişan 
Nr. 11 – 20 mii lei; 
- Biserica Penticostală Denta, Nr. 
371, jud. Timiş – 20 mii lei; 
- Biserica Ortodoxă, Deta, Str. 
Victoriei Nr. 37, jud. Timiş – 90 mii 

Lucrare construcţie – continuare. 
 
 
 
 
Lucrări de reparaţii capitale şi 
amenajări interioare. 
 
 
Lucrări de reparaţii capitale şi 
amenajări interioare. 
 
 
Lucrări de reparaţii şi amenajări 
interioare.  
 
Lucrări de reparaţii şi amenajări 
iunterioare. 
 
Lucrări de amenajări interioare 
 
 
Lucrări de reparaţii capitale şi 
amenajări interioare. 
 
Lucrări de renovare şi extindere.  
 
 
Lucrări construcţie – continuare 
 
Lucrări construcţie – continuare şi 
amenajări interioare.  
 

ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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lei; 
- Biserica Penticostală Valcani, Nr. 
321, jud. Timiş – 20 mii lei; 
- Biserica Penticostală ,,Filadelfia”, 
Sânnicolau Mare, Str. Ion Creangă 
Nr. 5, jud. Timiş – 20 mii lei; 
- Biserica Penticostală ,,Betania”, 
Jebel, Str. Principală Nr. 308A – 20 
mii lei; 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnii senatori Gheorghe 
David şi Dorel Constantin Borza – 
PD-L 
 

Lucrări construcţie – continuare. 
 
Lucrări construcţie – continuare şi 
amenajări interioare. 
 
Lucrări de renovare şi amenajări 
interioare. 
 

421.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune introducerea unei anexe 
noi 3/27/02b pentru următoarele 
unităţi de cult, în sumă de 280 mii 
lei: 
 
1. Biserica “Nasterea Maicii 
Domnului” Sat. Cucuieti, com. 
Dofteana jud Bacau – 70 mii lei 
 
2. Biserica parohiala “Sf. Mihail”, 
com. Faraoani jud. Bacau  
- 50 mii lei 
 
3. Biserica “Bunavestire”, com. 
Manastirea Casin jud Bacau  

Continuare lucrări construcţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
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– 10 mii lei 
 
4.Biserica “Sf. Mihail” Comuna 
Pargaresti–satu nou – 30 mii lei           
 
5. Biserica “Sf. Neculai”, Sat. 
Scarisoara, com. Corbasca, Jud 
Bacau    - 40 mii lei  
 
6. Biserica “Sf. Ioan”Parohia 
Capotesti,  com.Huruiesti  – 35 mii 
lei 
                                        
7. Biserica “Sf. Ilie”Parohia Cornii 
de Sus Com. Tatarasti jud Bacau   – 
25 mii lei                   
 
8. Biserica ortodoxa “Sf. Dumitru”  
com. Pargaresti   – 10 mii lei                
 
9. Biserica “Sf. sofia“  com. Casin  
– 10 mii lei        
                                                             
Surse de finanţare: prin redistribuire 
de la alte titluri in cadrul bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National 
 
Autori: Sen.   Elena Mitrea PSD + 
PC,Sen.   Radu Catalin Mardare PSD 
+ PC şi Dep. Viorel Hrebenciuc PSD 
+ PC, Dep. Petru Gabriel Vlase PSD 
+ PC, Dep. Antochi Gheorghe PSD + 

din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
bugetul Ministerului Culturii şi 
Cultelor a fost astfel dimensionat 
încât să permită derularea 
optimă a programelor lui şi a 
unitaţilor din subordine. 
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PC, Dep. Iulian Iancu PSD + PC 
 

422.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la Anexa 
3/27/02 cu suma de 280 mii lei 
pentru următoarele unităţi de cult: 
 
- Catedrala ortodoxă “Parohia 
Naşterea Domnului ” municipiul 
Suceava, judeţ Suceava -150 mii lei; 
 
 
 
 
 
 
- Biserica Penticostală comuna 
Bosanci, judeţul Suceava - 30 mii 
lei; 
  
 
 
 
 
- Biserica Penticostală comuna 
Marginea, judeţ Suceava - 60 mii lei 
 
 
 
 
 
- Biserca Baptistă sat Voivodeasa, 

 
 
 
 
 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea continuării lucrărilor de 
construire a noului lăcaş de cult, 
având în vedere creşterea 
numărului de credincioşi din 
cartierul George Enescu din 
municipiul Suceava, judeţ Suceava. 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea continuării lucrărilor la 
obiectivul “Sală festivităţi şi 
grădiniţă” având în vedere numarul 
mare de copii care urmează 
cursurile din grădiniţa bisericii. 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea continuării lucrărilor 
noului lăcaş de cult, deoarece cei 
peste 2000 de credincioşi 
fregventează biserica veche care are 
doar 300 de locuri.  
Se solicită admiterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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comuna Suceviţa, judeţ Sucev - 40 
mii lei  
 
 
 
 
 
Sursă de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului.  
Autori: domnul senator Orest 
Onofrei - PD-L 

amendamentului având în vedere 
necesitatea finalizării lăcaşului de 
cult pentru cele 100 de familii de 
rromi. 
 

423.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12, cu suma de 50.000 lei 
pentru finalizarea lucrarilor la 
Biserica “Sf Gheorghe –Paraul 
Corlateni ”, municipiul Campulung –
Moldovenesc, judetul Suceava 
 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: domnul senator Fodoreanu 
Sorin – PD-L 

Lucrarea treneaza din lipsa de 
fonduri.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare. 
Totodată, sumele pentru 
susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
 

424.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 

Lucrarea treneaza din lipsa de 
fonduri.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare. 
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Articolul 12, cu suma de 20.000 lei 
pentru finalizarea lucrarilor la 
Biserica “Sf Gheorghe –Paraul 
Corlateni ”, municipiul Campulung –
Moldovenesc,judetul Suceava 
 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: domnul senator Fodoreanu 
Sorin – PD-L 

Totodată, sumele pentru 
susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
 

425.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12, cu suma de 80.000 lei 
pentru finalizarea lucrarilor la 
Biserica “Sf Mihail si Gavril”, sat 
Satu Mare, comuna Crucea, jud. 
Suceava. 
 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: domnul senator Fodoreanu 
Sorin – PD-L 

Lucrarea treneaza din lipsa de 
fonduri.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare. 
Totodată, sumele pentru 
susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 376 -

din România.     
 

426.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la  Anexa 
3/27/02 – TITLUL XII ACTIVE 
NEFINANCIARE, cu suma de 100.000 
lei pentru Biserica "Sfânta 
Treime", Cartier Păcurari, 
Iasi pentru continuare lucrari 
constructie . 
 
Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: doamna senator PD-L  
Mihaela Popa si domnul deputat PD-
L Daniel Oajdea 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
cheltuielilor pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la lăcaşul 
de cult aflat în stadiul de 
construire.  
Aceasta biserica este situata in 
Municipiul Iasi in unul din 
cartierele cele mai defavorizate.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul Active nefinanciare pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale instituţiilor din 
subordinea ministerului, iar 
biserica nu este subordonata 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

427.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la  Anexa 
3/27/02 – TITLUL XII ACTIVE 
NEFINANCIARE, cu suma de 
100.000 lei pentru Biserica „Sf. 
Ierarh Nectarie”, „Sf. Prooroc 
Ilie” şi „Naşterea Maicii 
Domnului”, Cartier Alexandru cel 
Bun, Iasi pentru continuare lucrari 
constructie . 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
cheltuielilor pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la lăcaşul 
de cult aflat în stadiul de construire. 
Aceasta biserica este situata in 
Mun. Iasi in unul din cartierele cele 
mai defavorizate  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul Active nefinanciare pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale instituţiilor din 
subordinea ministerului, iar 
bisericile mentionate in 
amendament nu sunt 
subordonate ministerului. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: doamna senator PD-L  
Mihaela Popa si domnul deputat PD-
L Daniel Oajdea 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

428.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la  Anexa 
3/27/02 – TITLUL XII ACTIVE 
NEFINANCIARE, cu suma de 
100.000 lei pentru Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului”, 
Cartier Galata, Iasi pentru 
continuare lucrari constructie 
 
Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: doamna senator PD-L  
Mihaela Popa si domnul deputat PD-
L Daniel Oajdea 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
cheltuielilor pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la lăcaşul 
de cult aflat în stadiul de 
construire. Aceasta biserica este 
situata in Mun. Iasi in unul din 
cartierele cele mai defavorizate  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul Active nefinanciare pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale instituţiilor din 
subordinea ministerului, iar 
biserica nu este subordonata 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

429.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la  Anexa 
3/27/02 – TITLUL XII ACTIVE 
NEFINANCIARE, cu suma de 
500.000 lei pentru paraclisul 
asezământului social-cultural 

Se locită suma pentru finanţarea 
cheltuielilor pentru paraclisul 
asezământului social-cultural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul Active nefinanciare pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale instituţiilor din 
subordinea ministerului, iar 
aşezământul social-cultural din 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 378 -

parohia Cerasu, comuna Cerasu, 
judeţul Prhova.  
 
Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: domnul senator PNL  
Cristian Rădulescu 
 

comuna Cerasu nu este 
subordonat ministerului. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

430.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” cu suma 
de 100 de mii  lei  pentru  lucrări de 
reparaţii la sediu Protopopiatului 
Oneşti, judeţul Bacău. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L  Nistor 
Vasile şi domnii deputaţi PD-L 
Valerian Vreme şi Gherasim Vasile 
 

Suma este necesara pentru lucrări 
de reparaţii la sediu Protopopiatului 
Oneşti, judeţul Bacău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

431.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” cu suma 
de 60 de mii  lei  pentru  lucrări de 
amenajare interior Biserica Sf. 
Mucenic Pantelimon, Oneşti, 
judeţul Bacău. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L  Nistor 
Vasile şi domnii deputaţi PD-L 
Valerian Vreme şi Gherasim Vasile 
 

Suma este necesara pentru lucrări 
de amenajare interior Biserica Sf. 
Mucenic Pantelimon, Oneşti, 
judeţul Bacău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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432.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” cu suma 
de 70.000 lei  pentru amenajarea 
Bisericii Sf. Dumitru, Comuna 
Broşteni, Jud. Vrancea.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina şi domnul deputat 
PD-L Răzvan Mustea Şerban 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării locaşului de cult: 
tencuieli interioare, mobilier din 
lemn, pictură, încălzire centrală. 
Investiţia este începută şi acest 
locaş sfânt reprezintă locul de 
rugăciune a peste 300 de familii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

433.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” cu suma 
de 60 de mii  lei  pentru  lucrări de 

Suma este necesara pentru lucrări 
de construcţie la Catedrala Moineşti 
din Cartierul Lucăceşti, judeţul 
Bacău. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
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construcţie la Catedrala Moineşti 
din Cartierul Lucăceşti, judeţul 
Bacău. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L  Nistor 
Vasile şi domnii deputaţi PD-L 
Valerian Vreme şi Gherasim Vasile 
 

globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

434.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” cu suma 
de 60 de mii  lei  pentru  lucrări de 
construcţie la Caminul din cadrul 
Bisericii Sf.Gheorghe, Moineşti, 
judeţul Bacău 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Suma este necesara pentru  lucrări 
de construcţie la Caminul din 
cadrul Bisericii Sf.Gheorghe, 
Moineşti, judeţul Bacău. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
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Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L  Nistor 
Vasile şi domnii deputaţi PD-L 
Valerian Vreme şi Gherasim Vasile 
 

forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

435.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” cu suma 
de 50 de mii  lei  pentru  finalizarea  
construcţiei Centrului de zi din 
oraşul Luduş, Jud. Mureş 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L  Başa 
Petru 
 

Se solicită sprijin financiar în 
vederea finalizării  construcţiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
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poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

436.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” cu suma 
de 60.000 lei pentru finalizarea 
lucrarilor la Casa parohiala 
“Parohia Sf. Dimitrie cel Nou, sat 
Catauti, comuna Chiojdeni, jud. 
Vrancea 
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
lucrărilor. Lucrarea treneaza din 
lipsa de fonduri  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finantare. 

437.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” cu suma 
de 20.000 lei pentru parohia Sf. 
Dimitrie cel Nou, sat Catuti, 
comuna Chiojdeni, judetul  
Vrancea 
 

Biserica (constructie noua) a fost 
executata integral din lemn prin 
contributia enoriasilor 
In prezent este imposibila 
colectarea de fonduri pentru 
achizitia si instalarea acestei 
centrale (zona montana 
defavorizata), lucrarea este 
necesara si pentru securitatea 
constructiei  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finantare. 
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Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina 
 
 

 

438.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” cu suma 
de 20.000 lei pentru  Parohia Sf. 
Dumitru, sat Jitia de Sus, comuna 
Jitia, judetul Vrancea 
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina 
 
 

Biserica, monument istoric, nu a 
fost niciodata incalzita 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finantare. 

439.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” cu suma 
de 20.000 lei pentru  Parohia Sf. 
Dumitru, sat Jitia de Jos, comuna 
Jitia, judetul Vrancea 
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina 
 

Biserica este constructie veche 
(ambele sunt in zone montane 
defavorizate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finantare. 

440.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
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art.12 „Susţinerea cultelor” astfel: 
 

- Construcţie Biserică Ortodoxă , 
Oraş Sîntana, Judeţul Arad – 250 
mii lei ; 

- Construcţie Biserică Ortodoxă, 
Oraş Pecica, Judeţul Arad – 250 
mii lei; 

- Construcţie Biserică Ortodoxă, 
Oraş Curtici, Judeţul Arad – 250 
mii lei; 

- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Lipova, Judeţul Arad – 
100 mii lei ; 

- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Nădlac, Judeţul Arad – 
100 mii lei; 

 - Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Bata, Judeţul Arad.- 10 
mii lei; 

- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Ususău, Judeţul Arad. – 
10 mii lei ; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Conop, Judeţul Arad. – 
10 mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Birtiş, Judeţul Arad – 10 
mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Felnac, Judeţul Arad.- 10 
mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Române Secusigiu, Judeţul Arad. 
– 10 mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Satu Nou, Judeţul Arad. 
– 10 mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Sînpetru German, 
Judeţul Arad. – 10 mii lei  

- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Munar, Judeţul Arad. – 
10 mii lei  
  - Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Şeitin, Judeţul Arad. – 10 
mii lei 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Macea, Judeţul Arad.- 10 
mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Iratoşu, Judeţul Arad. – 
10 mii lei ; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Horia, Judeţul Arad – 10 
mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Păuliş, Judeţul Arad – 10 
mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Covăsânţ, Judeţul Arad.- 
10 mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Tisza Nouă, Judeţul 
Arad.- 10 mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
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Române Şagu, Judeţul Arad – 10 
mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Firiteaz, Judeţul Arad- 10 
mii lei;. 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Fiscut, Judeţul Arad.- 10 
mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Fântânele, Judeţul Arad.-
10 mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Frumuşeni, Judeţul Arad 
-10 mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Aluniş, Judeţul Arad. – 10 
mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Zăbran, Judeţul Arad.- 
10 mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Chesânţ, Judeţul Arad – 
10 mii lei.; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Neidorf, Judeţul Arad – 
10 mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Petriş, Judeţul Arad – 10 
mii lei.; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Odvoş, Judeţul Arad.- 10 
mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
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Române Săvîrşin, Judeţul Arad. – 
10 mii lei; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Gheorog, Judeţul Arad – 
10 mii lei.; 
- Finanţarea Parohiei Ortodoxe 
Române Şofronea, Judeţul Arad – 
10 mii lei. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L 
Constantin Traian Igaş.  
 

441.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” astfel: 
 

- Lucrări de construcţie la 
Catedrala Făgăraş, Judeţul 
Braşov - 50 mii lei ; 

- Lucrări de reparaţie la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Homorod, 
Judeţul Braşov – 15 mii lei; 

- Lucrări de reparaţie la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Şoarş, 
Judeţul Braşov – 15 mii lei; 

- Lucrări de reparaţie la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Jibert, 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
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Judeţul Braşov – 15 mii lei; 
- Lucrări de reparaţie la Biserica 

Ortodoxă din Comuna Augustin, 
Judeţul Braşov – 15 mii lei; 

- Lucrări de reparaţie la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Hoghiz, 
Judeţul Braşov – 15 mii lei; 

- Lucrări de reparaţie la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Crizbav, 
Judeţul Braşov – 15 mii lei 
- Lucrări de reparaţie la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Mândra, 
Judeţul Braşov – 15 mii lei; 
- Lucrări de reparaţie la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Voila, 
Judeţul Braşov – 10 mii lei; 
- Lucrări de reparaţie la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Drăguş, 
Judeţul Braşov – 15 mii lei; 
- Lucrări de reparaţie la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Viştea, 
Judeţul Braşov – 15 mii lei; 
- Lucrări de reparaţie la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Sâmbăta, 
Judeţul Braşov – 15 mii lei; 
- Lucrări de reparaţie la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Recea, 
Sat Dejani Judeţul Braşov – 15 
mii lei; 
- Lucrări de reparaţie la Biserica 
Ortodoxă din Comuna Hârseni, 
Judeţul Braşov – 15 mii lei; 
- Lucrări de reparaţie la Biserica 

finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Ortodoxă din Comuna Şinca 
Veche, Judeţul Braşov – 15 mii 
lei 

 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L  
Rasaliu Marian 
 

442.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Susţinerea cultelor” astfel: 
    - bisericii Ortodoxe din oraşul 
Luduş, Str. Libertăţii, Jud. Mureş 
– 50 mii lei; 
 
- bisericii Ortodoxe din Cartierul  
Roşiori, oraşul Luduş, Jud .Mureş 
– 50 mii lei; 
 
- Biserica Ortodoxă Română din 
Str. Mihai Viteazul, Nr. 1A, 
Municipiul Sighişoara, Jud. Mureş 
– 50 mii lei ; 
 
-  Biserica Ortodoxă Română din 
Str. Crizantemelor Nr. 5-7, 
Municipiul Sighişoara, Jud. Mureş 
– 50 mii lei  

 
 
 
 
 
- pentru finalizarea constructiei  
 
 
 
- pentru terminarea investiţiei 
 
 
 
- Se solicită sprijin financiar în 
vederea finalizării  construcţiei 
(acoperiş) 
 
 
- Se solicită sprijin financiar în 
vederea finalizării  construcţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
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Sursă de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L Başa 
Petru  
 

anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

443.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul II „Bunuri şi servicii”, 
cu suma de 253.400 lei  pentru 
finalizarea lucrărilor la Biserica 
Adormirea Maicii Domnului, 
apartinand parohiei Sf. Voevozi 
din com. Gugesti 
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcinta Sorina şi domnul deputat 
PD-L  Răzvan Mustea Şerban. 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finalizarea 
lucrărilor , avand in vedere că  cei 
aproximativ 600 de credinciosi nu 
beneficiaza in  momentul de fata un 
lacas de cult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală la titlul Alte cheltuieli 
alin. Sustinerea cultelor, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

444.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul II „Bunuri şi servicii”, 
cu suma de 159.217 lei  pentru 
finalizarea lucrărilor de construire 
a noii Catedrale Sf.Ioan 
Botezătorul din Municipiul 
Ploieşti, Bld Republicii, nr.12, 
Protoeria Ploieşti, Arhiepiscopia 
Bucureştilor, Patriarhia Bisericii 
Ortodoxe Române.   
 
Sursă de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PSD Iulian 
Bădescu 
 

Se solicită amendamentul pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construire a lăcaşului de cult 
Parohia Adormirea Maicii 
Domnului din Municipiul 
Ploieşti, Bld Republicii, nr.12, 
Protoeria Ploieşti, Arhiepiscopia 
Bucureştilor. 
Această  catedrală este construită 
respectându-se planurile celebrului 
arhitect Toma Socolescu.De altfel, 
catedrala este cel mai important 
lăcas de cult din Ploieşti, clopotniţa 
fiind totodată si monument ridicat 
în memoria eroilor căzuţi în Primul 
Război Mondial. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală la titlul Alte cheltuieli 
alin. Sustinerea cultelor, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

445.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
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National Patrimoniului Naţional la capitolul 
6701 ”Cultură, recreere şi religie, 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 
12 „Susţinerea cultelor” cu suma de 
280.000 mii lei pentru următoarele 
unităţi de cult în judeţul Alba: 

- Mânăstirea Sfântul 
Pantelimon de la Oaşa – 
140.000 mii lei; 

 
- Arhiepiscopia Ortodoxă 

Alba Iulia – Schitul 
Bunavestire din localitatea 
Hăpria – 140.000 mii lei. 

  
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator Pereş 
Alexandru - PD-L   
 

vederea finalizării unor biserici în 
stare avansată de degradare. 

pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

446.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la La Anexa 
nr.3/16 Cap. 6710 Titlul 51 Art. 01 
Alin. 01 Transferuri către 
instituţiile publice cu suma de 1.000 
mii lei, respectiv de la  3.000 mii, la 
4.000 mii lei. 

Suma suplimentară de 1.000 mii lei 
este destinată pentru modernizarea 
cinematografului Modern din 
municipiul Suceava, judeţ  
Suceava, şi de asemenea şi pentru 
transformarea acestuia în Sală de 
cultură a municipiului Suceava. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista bază legala pentru 
finanţarea reabilitării 
cinematografului Modern  din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional. 
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Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului; 
 
Autori: domnul senator Orest 
Onofrei - PD-L   
 

447.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional astfel: 
 
1.Alocarea sumei  de 1400 mii  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe 
”Adormirea Maicii Domnului” din 
Uricani, judeţul Hunedoara 
 
 
2. Alocarea sumei  de 120 mii  lei 
pentru Casa de Cultură Uricani, 
judeţul Hunedoara. 
 
 
3. Alocarea sumei  de 210 mii  lei 
pentru Monumentul Comemorativ şi 
Decorativ – Poarta de intrare în 
Parcul Naţional Retezat, oraş Uricani 
, judeţul Hunedoara. 
 
4. Alocarea sumei  de 500 mii  lei 
pentru  Biserica Căoi, comuna Veţel, 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Datorită faptului că Biserica 
”Adormirea Maicii Domnului” din 
Uricani este singura biserică în 
construcţie din zona Valea Jiului, 
aceasta necesită de urgenţa fonduri 
pentru continuarea lucrărilor. 
 
Această sumă este necesară pentru 
continuarea reabilitării şi 
modernizării Casei de Cultură 
Uricani. 
 
Lucrările de amenajare au fost 
întrerupte datorită lipsei resurselor 
financiare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finantare nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 395 -

judeţul Hunedoara. 
 
5. Alocarea sumei  de 500 mii  lei 
pentru Căminul Cultural sat 
Gothatea, comuna Gurasada, judeţul 
Hunedoara. 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului; 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
senator Nicula Vasile Cosmin şi 
domnul deputat Resmeriţă Cornel-
Cristian 

 
 
 
Necesită lucrări de consolidare. 
 
 
 
Necesită reparaţii curente. 
 
 

448.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la capitolul 
6701 ”Cultură, recreere şi religie, 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 
12 „Susţinerea cultelor” cu suma de 
840.000 lei pentru următoarele 
unităţi de cult din judeţul Vaslui: 
 
-  Biserica Ştefan cel Mare, comuna 
Ştefan cel Mare -  100.000 lei 
- Biserica Căpuşneni, comuna 
Lipovăţ  –   100.000 lei 
-Biserica Telejna, comuna Zăpodeni 
–  150.000 lei 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici noi 
şi a unor biserici în stare avansată 
de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
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-Biserica Satu Nou, comuna Soleşti 
–  150.000 lei 
- Biserica Bouşori, comuna Soleşti –  
40.000 lei 
-Biserica Beneşti, comuna Tanacu –   
50.000 lei 
-Biserica Draxeni, comuna Rebricea  
50.000 lei 
-Biserica Sfântul Ioan, Vaslui –          
50.000 lei 
-Biserica Sfântul Andrei, Vaslui –     
50.000 lei 
-Biserica Tăcuta, comuna Tăcuta –     
50.000 lei 
-Biserica Buda, comuna Oşeşti –        
50.000 lei 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: doamna  senator Doina 
Silistru şi domnul deputat Cristea 
Victor – PSD+PC 
 

din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

449.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune introducerea unei anexe 
noi 3/27/02b pentru următoarele 
unităţi de cult: 
 
1. Biserica “Nasterea Maicii 
Domnului” Sat. Cucuieti, com. 
Dofteana jud Bacau – 300 mii lei 
 

Continuare lucrări construcţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pentru 
susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală la titlul Alte cheltuieli 
alin. Sustinerea cultelor, iar 
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2. Biserica parohiala “Sf. Mihail”, 
com. Faraoani jud. Bacau  
- 70 mii lei 
 
3. Biserica “Bunavestire”, com. 
Manastirea Casin jud Bacau  
– 15 mii lei 
 
4.Biserica “Sf. Mihail” Comuna 
Pargaresti–satu nou – 50 mii lei           
 
5. Biserica “Sf. Neculai”, Sat. 
Scarisoara, com. Corbasca, Jud 
Bacau    - 300 mii lei  
 
6. Biserica “Sf. Ioan”Parohia 
Capotesti,  com.Huruiesti  – 200 mii 
lei 
                                        
7. Biserica “Sf. Ilie”Parohia Cornii 
de Sus Com. Tatarasti jud Bacau   – 
1200 mii lei                   
 
8. Biserica ortodoxa “Sf. Dumitru”  
com. Pargaresti   – 80 mii lei                
 
9. Biserica ortodoxa “Sf. Apostol si 
Evanghelist Ioan“        – 10 mii lei       
                                                             
 
 
Surse de finanţare: prin redistribuire 
de la alte titluri in cadrul bugetului 

ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România. 
De altfel nici sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere  
întrucât bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi 
Patromoniului Naţional a fost 
astfel dimensionat incât sa 
permită derularea optimă a 
programelor. 
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Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National 
 
Autori: Sen.   Elena Mitrea PSD + 
PC,Sen.   Radu Catalin Mardare PSD 
+ PC şi Dep. Viorel Hrebenciuc PSD 
+ PC, Dep. Petru Gabriel Vlase PSD 
+ PC, Dep. Antochi Gheorghe PSD + 
PC, Dep. Iulian Iancu PSD + PC 
 

450.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la capitolul 
6701 ”Cultură, recreere şi religie, 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 
12 „Susţinerea cultelor” cu suma de 
280 mii lei pentru Mânăstirea 
Lainici, judeţul Gorj. 
  
Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: domnul senator Ruşeţ Ion - 
PD-L   
 

În prezent Mănăstirea Lainici – 
Judeţul Gorj trece prin momente 
financiare dificile fiind în 
imposibilitatea de a finaliza prin 
fonduri proprii sau prin alte fonduri 
atrase lucrările începute în anii 
2005 – 2006 (consolidarea dinspre 
digul râului Jiu) 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

451.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12, cu suma de 80 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Senator PDL Birlea 
Gheorghe 

Lucrări de reparaţii capitale pentru 
Biserica Ortodoxă plasată în centrul 
Cimitirului Vesel, Parohia Săpânţa, 
Judeţul Maramureş 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

452.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 

Parohia Ortodoxă Valea Muntelui, 
Comuna Bârsana, Judeţul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
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National Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12, cu suma de  30 mii lei.. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Senator PDL Birlea 
Gheorghe 

Maramureş – biserică în construcţie pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

453.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12, cu suma de 30 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 

Parohia Ortodoxă, Sat Şugatag, 
Comuna Ocna Şugatag,  Judeţul 
Maramureş – biserică în construcţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
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Autori: Senator PDL Birlea 
Gheorghe 

decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

454.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12, cu suma de15 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Senator PDL Birlea 
Gheorghe 

Parohia Ortodoxă Năneşti, Comuna 
Bârsana, Judeţul Maramureş  - 
reparaţii capitale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 402 -

cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

455.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12, cu suma de 40 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Senator PDL Birlea 
Gheorghe 

Parohia Greco - Catolică Sighet, 
Judeţul Maramureş – biserică în 
construcţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

456.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Grupa 51, 
alineatul 01, cu suma de 1.200 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Domnul senator PDL Păran 
Dorin 

Reabilitarea centrului istoric, 
Municipiul Orăştie – finalizare 
lucrări 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
457.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 

Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Capitolul 
6710, Titlul 51, Articolul 01, 
alineatul 01, cu suma de 500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Domnul senator PDL Păran 
Dorin 

Lucrări reparaţii Căminul Cultural 
Crişan, Comuna Ribiţa, Judeţul 
Hunedoara 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru reparatii. 
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

458.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12,  cu suma de 40 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 

Lucrări de reparaţii capitale pentru 
Catedrala Ortodoxă Sebeş, Parohia 
Sebeş, Nr. 5. Judeţul Alba 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
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Autori: Domnul senator PDL Dobra 
Nicolae 

decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

459.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12,  cu suma de 60 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Domnul senator PDL Dobra 
Nicolae 

Lucrări de reparaţii capitale pentru 
Biserica Ortodoxă Mihai 
Kogălniceanu Sebeş, Judeţul Alba 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
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cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

460.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12,  cu suma de 50 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Domnul senator PDL Dobra 
Nicolae 

Lucrări de construcţie Parohia 
Sebeş Nr. 7, Judeţul Alba 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 407 -

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

461.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12,  cu suma de 50 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Domnul senator PDL Dobra 
Nicolae 

Lucrări de reparaţii pentru 
Catedrala Ortodoxă Aiud, Parohia 
Nr. 2. Judeţul Alba 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
462.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 

Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12,  cu suma de 30 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Domnul senator PDL Dobra 
Nicolae 

Lucrări de reparaţii pentru Parohia 
Greco Catolică, Aiud I, Judeţul 
Alba 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

463.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12,  cu suma de 50 mii lei. 
 

Lucrări de reparaţii pentru Parohia 
Ortodoxă Nr. 1, Ocna Mureş, 
Judeţul Alba 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Domnul senator PDL Dobra 
Nicolae 

Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

464.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12,  cu suma de 1.000 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Domnul senator PDL Ion 
Ruşeţ 

În prezent Mănăstirea Lainici – 
Judeţul Gorj trece prin momente 
financiare dificile fiind în 
imposibilitatea de a finaliza prin 
fonduri proprii sau prin alte fonduri 
atrase lucrările începute în anii 
2005 – 2006 (consolidarea dinspre 
digul râului Jiu) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

465.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate pe anul 2009 la Titlul 59 
Articol 12, cu 50 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva a Guvernului 
 
Autori: Doamna Senator PDL - Anca 
Daniela Boagiu si domnul Senator 
PDL Serban Radulescu 

Biserica Întâmpinarea Domnului, 
Calea Bucureşti,  Cluj Napoca, 
judeţul Cluj, aflată în stadiu de 
construcţie necesită finisaje 
interioare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
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finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

466.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
la TITLUL XII ACTIVE 
NEFINANCIARE, cu suma de 
100.000 lei     pentru Biserica „Sf. 
Vineri” şi „Sf. Alexandru” din 
cartierul Alexandru cel Bun, Iasi 
pentru continuare lucrari constructie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autori: Doamna Senator PDL – 
Mihaela Popa si domnul deputat 
PDL Serban Radulescu 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
cheltuielilor pentru continuarea 
lucrarilor de constructie la lăcaşul 
de cult aflat în stadiul de construire. 
Aceasta biserica este situata in 
Mun. Iasi in unul din cartierele cele 
mai defavorizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul Active nefinanciare pot fi 
finantate numai cheltuielile de 
capital ale instituţiilor din 
subordinea ministerului, iar 
biserica nu este subordonata 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

467.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la  Anexa 
3/27/02, Cap.5001, Grupa 59  
TITLUL X Alte cheltuieli, Art.12 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor de 
cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
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Susţinerea cultelor pe unităţile de 
cult astfel: 
- Biserica Catolica Preasfanta 

Inima lui Isus ,loc Valea Cerului 
com Suplacu de Barcau Jud 
Bihor cu suma  100 mii lei 

- Biserica Catolica Sf. Aposoli 
Petru si Pavel loc. Zauan Bai 
Jud. Salaj cu suma 10 mii lei 

- Biserica Romana Unita Greco 
Catolica Suplacu de Barcau Jud 
Bihor cu suma de 15 mii lei 

- Biserica Catolica Sfanta Ana 
suplacu de Barcau Jud. Bihor cu 
suma de 20 mii lei 

- Biserica Penticostala Suplacu de 
Barcau Jud. Bihor cu suma de 10 
mii lei 

- Biserica Catolica Sfantu Iosif 
Dolea Com Suplacu de Barcau 
Jud Bihor cu suma  10 mii lei 

- Biserca Catolica Sfantul Anton 
de Padova Borumblaca Com 
Suplacu de Barcau, Jud. Bihor 
cu suma de 20 mii lei 

- Biserica Ortodoxa Borumblaca 
Com Suplacu de Barcau, Jud 
Bihor cu suma de 10 mii lei 

- Biserica Catolica Inaltarea 
Sfintei Cruci Budoi Com. 
Popesti Jud Bihor, cu suma de 
8o mii lei 

- Biserica Ortodoxa Sf. 

 Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Arhanghel, Mihai si Gavril 
Cuzap Com. Popesti Jud Bihor , 
cu suma de 10 mii lei 

- Biserica Ortodoxa Sf. 
Arhanghel, Mihai si Gavril 
PopestiCom. Popesti Jud Bihor , 
cu suma de 10 mii lei 

- Biserica Ortodoxa  Varzari com 
Popesti Jud Bihor 10 mii lei 

- Biserica Catolica Pastorul cel 
Bun Derna Jud Bihor, cu suma 
de 10 mii lei 

- Biserica Catolica Sf. Ioan 
Nepomuk Sacalasau Nou Com 
Derna Jud Bihor cu suma de 10 
mii lei 

- Biserica Catolica Mult 
Indurerata  Sf  Fecioara Maria 
Serani – Faget Salaj, cu suma de 
50 mii lei 

- Biserica Catolica Sf Stefan Faget 
com Plopis Jud Salaj cu suma de 
40 mii lei 

- Biserica Catolica Neprihanita 
Zamislire a Sf. Fecioare Maria 
Alesd Bihor, cu suma de 10 mii 
lei 

- Biserica Romana Unita Greco 
Catolica Sumal Com Marca Jud 
Salaj, cu suma de 10 mii lei  

- Biserica Greco Catolica Campia 
Salaj Com Bocsa Jud. Salaj cu 
suma de 200 mii lei 
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- Biserica Catolica Sf Fecioara 
Maria Indurerata Oradea Cetate 
Jud Bihor, cu suma de 50 mii lei 

- Biserica Catolica Sf Ladislau 
Fegernic Jud Bihor cu suma de 
10 mii lei 

- Biserica Catolica Prea Sf. Inima 
a lui Isus Liubcova Jud Caras 
Severin, cu suma de 15 mii lei 

- Biserica Catolica Sf Ioan 
Botezatorul  Moldova Noua Jud. 
Caras Severin, cu suma de 30 
mii lei 

- Biserica Catolica Sf Venceslau 
Zlatita Jud. Caras Severin, cu 
suma de 30 mii lei 

- Biserica Romano Catolica 
Nadlac Jud. Arad cu suma de 15 
mii lei 

- Biserica Evanghelica Luterana 
Nadlac Jud Arad, cu suma de 15 
mii lei 

- Biserica Penticostala Nadlac, jud 
Arad cu suma 15 mii lei 

- Biserica Greco Catolica Sf 
Maria Plopis,jud. Salaj 15 mii 
lei 

- Catedrala Greco Catolica 
Oradea, jud. Bihor, 100 mii lei 

- BISERICA Evanghelica 
Luterana Butin,com Gataia,jud 
Timis, 15 mii lei 

- Biserica  Romano Catolica 
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Butin, com Gataia, jud. Timis 15 
mii lei  

- Biserica romano-catolică 
Coborârea Sf. Duh , Soloneţul 
Nou, comuna Cacica, Jud. 
Suceava , 50 mii lei 

 
Sursa de finantare: Fond de rezervă 
bugetară la dispozitia guvernului 
 
Autori: doamnul deputat Merka 
Adrian Miroslav Grupul parlamentar 
al minorităţilor naţionale 

468.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la capitolul 
67.01 „Cultură, recreare şi religie”, 
titlul 59 „Alte cheltuieli” articolul 12 
„Susţinerea cultelor”cu suma de  
2700 mii lei, pentru: 
 
1. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril”  
localitatea Pribilesti,  
comuna Satulung,  
judeţul Maramureş – 100 mii lei 
2. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril”  
localitatea Ariesu de Pădure,  
comuna Satulung,  
judeţul Mamramureş – 200 mii lei 
3. Biserica „Naşterea Maicii 
Domnului” localitatea Valea 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi consolidarea 
lăcaşului de cult. 
 
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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Chioarului,  
comuna Valea Chioarului,  
judeţul Maramureş – 150 mii lei 
4. Biserica „Buna Vestire”  
localitatea Baia Mare,  
Municipiul Baia Mare,  
judeţul Maramureş – 200 mii lei 
 
5. Biserica „Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul”  
localitatea Hideaga,  
comuna Satulung,  
judeţul Maramureş – 50 mii lei 
6. Biserica „Sf. Mc. Gheorghe” 
localitatea Seini,  
oraş Seini,  
judeţul Maramureş – 150 mii lei 
7. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril”  
localitatea Lapusel,  
comuna Recea,  
judeţul Maramureş – 100 mii lei 
8. Biserica „Cuvioasa Parascheva” 
localitatea Lucacesti,  
comuna Miresu Mare,  
judeţul Maramureş – 50 mii lei 
9. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril”  
localitatea Somes Uileac,  
oraş Ulmeni,  
judeţul Maramureş – 100 mii lei 
10. Mânăstirea „Sf. Mare Mc. 
Dimitrie” localitatea Danestii 

 
 
 
Suma este necesară pentru 
construirea unei noi biserici cu 
hramul „Buna Vestire” în această 
localitate. 
 
Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi consolidarea 
lăcaşului de cult. 
 
 
Suma este necesară pentru 
construirea unei noi biserici în 
această localitate. 
 
Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi consolidarea 
lăcaşului de cult. 
 
 
Idem 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Chioarului,  
comuna Miresu Mare,  
judeţul Maramureş – 100 mii lei 
11. Mânăstirea „Înălţarea Domnului” 
localitatea Salsig,  
comuna Salsig,  
judeţul Maramureş – 300 mii lei 
12. Biserica „Sfânta Treime”  
localitatea Ulmeni, oraş Ulmeni,  
judeţul Maramureş – 200 mii lei 
13. Biserica „Duminica 
Mironosiţelor” localitatea Sasar,  
comuna Recea,  
judeţul Maramureş – 200 mii lei 
14. Parohia Greco-Catolică  
localitatea Miresu Mare,  
comuna Miresu Mare,  
judeţul Maramureş – 100 mii lei 
15. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavril” 
 localitatea Ciuta,  
comuna Bicaz,  
judeţul Maramureş – 100 mii lei 
16. Biserica „Naşterea Maicii 
Domnului”  
localitatea Arieşu de Camp,  
comuna Ardusat,  
judeţul Maramureş – 50 mii lei 
17. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavril”  
localitatea Chelinta,  
oraş Ulmeni,  
judeţul Maramureş – 50 mii lei 

 
 
 
Suma este necesară pentru 
construirea unei noi biserici în 
această localitate. 
 
Idem 
 
 
Idem 
 
 
Idem 
 
 
 
 
Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi consolidarea 
lăcaşului de cult. 
 
 
Idem 
 
 
 
 
Idem 
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18. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavril”  
localitatea Gardani,  
comuna Gardani,  
judeţul Maramureş – 50 mii lei 
19. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavril”  
localitatea Seini, oraş Seini,  
judeţul Maramureş – 200 mii lei 
20. Mânăstirea „Sf. Gheorghe” 
Buciumeni,  
localitatea Fălticeni,   
judeţul Suceava – 250 mii lei 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: domnul deputat PD-L 
Nicolae Bud 
 

Idem 
 
 
 
 
Biserica este monument istoric ce 
necesită consolidare, restaurare şi 
reabilitare. 
 
Lucrările de construcţie sunt 
începute dar din lipsă de fonduri nu 
se pot continua. 
 
 
 

469.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune introducerea unei anexe 
noi, Anexa 3/27/02 – Unităţile de 
cult care beneficiară în anul 2009 de 
prevederile Ordonanţei Guvernului 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România.   
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: domnul deputat PD-L 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucât în 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional sunt prevăzute sume, 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, la 
care se face referire în 
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Nicolae Bud 
 

amendament.    
 

470.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional, Anexa  
„Aşezămintele culturale care se 
finanţează din bugetul de stat pe anul 
2009 cu suma de 1.900 mii lei 
pentru: 
1.  Cămin cultural  
localitatea Danestii Chioarului,  
comuna  Miresu Mare, judeţul 
Maramureş – 600 mii lei 
2. Cămin cultural  
localitatea Gardani, comuna  
Gardani, judeţul Maramureş – 300 
mii lei 
3. Cămin cultural  
localitatea Manau, oraş Ulmeni, 
judeţul Maramureş – 500 mii lei 
 
4. Cămin cultural localitatea  
Bozanta Mare, oraş  Tautii 
Magheraus, judeţul Maramureş – 500 
mii lei 
 
Sursa: În cadrul sumelor cuprinse în 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional, 
alineatul 51.02.18 „Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale”. 
 
Autori: domnul deputat PD-L 

 
 
 
 
 
 
 
Suma este necesară pentru a se 
construi un cămin cultural în 
această localitate. 
 
Suma este necesară pentru 
extinderea clădirii. 
 
 
Suma este necesară pentru a se 
construi un cămin cultural în 
această localitate. 
 
Idem 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. 
Astfel, anexa la cere se face 
referire nu se regaseşte in 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
National, pe anul 2009. 
Construirea de noi aşezăminte 
culturale se realizează potrivit 
OUG OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, de catre 
Ministerul Dezvoltării Regionle 
şi Locuinţelor. 
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Nicolae Bud 
 
 

471.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 
„Bunuri si servicii”, pentru 
urmatoarele: 
 
1. Lucrari la Parohia Ortodoxa 
Romana Sfanta Treime din 
Tulcea, jud. Tulcea, cu suma de 
350 mii lei; 
2. Lucrari la Parohia Ortodoxa 
Romana Sfanta Paraschiva 
Suburbia Tudor Vladimirescu, 
oras Tulcea, jud. Tulcea, cu suma 
de 50 mii lei; 
3. Lucrari la sediul administrativ 
Episcopia Tulcii, oras Tulcea, jud. 
Tulcea, cu suma de 600 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autori: Senator PDL – Bara Ion si 
deputat PDL Avram Marian 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 
 
 
- Finantarea lucrarilor de amenajare 
si sistematizarea curţii parohiale. 
 
- Finantarea lucrarilor de amenajare 
si sistematizarea curţii parohiale. 
 
 
- Finantarea lucrarilor de reparatii 
capitale si consolidare sediu 
administrativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală la titlul Alte cheltuieli 
alin. Sustinerea cultelor, şi nu la 
titlul „Bunuri si servicii”. 
Ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
 

472.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, in care sa se 
evidentieze acordarea unui sprijin 
financiar din partea statului pentru 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor de constructii 
Corp chilii, lucrari nefinalizate din 
lipsa de fonduri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
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unitatile de cult apartinand cultelor 
religioase recunoscute in Romania, 
pentru: 
- Manastirea „Sf. Gheorghe”- 
Buciumeni, localitatea Falticeni, 
judetul Suceava, cu suma de 250 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: În cadrul sumelor 
la capitolul 6701 „ Cultura, recreare 
si religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
art.12 „Sustinerea cultelor” 
 
Autori: deputat Miron Ignat – Grupul 
Parlamentar al minoritatilor nationale

Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală la titlul Alte cheltuieli 
alin. Sustinerea cultelor, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.  
 

473.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la capitolul 
6701 „ Cultura, recreare si religie”, 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, art.12 
„Sustinerea cultelor”  cu suma de 50 
mii lei, pentru continuarea lucrarilor 
la Biserica „Sfanta Vineri” – 
Drumul Taberei cu Hramul „Sfanta 
Parascheva si Sfantul Ierarh Antimie 
Ivireanul”, Bucuresti, sector 6. 
 
Sursa de finanţare: Suma de 50 mii 
lei se asigura in cadrul sumelor 
alocate Ministerului Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, art.12 
„Sustinerea cultelor” 

Suma este necesara pentru  
continuarea lucrarilor de 
constructii, lucrarile nefiind 
finalizate din lipsa de fonduri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală la titlul Alte cheltuieli 
alin. Sustinerea cultelor, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.  
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Autori: deputat Erdei Doloczki 
Istvan - UDMR 

474.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
100.000 lei pentru Biserica 
Protopopiatului Ortodox Huedin, 
oraşul Huedin, jud. Cluj 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator,  
Alexandru Cordoş PSD+PC 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

475.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
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100.000 lei pentru Biserica Sfânta 
Troiţă localitatea Feleac, comuna 
Feleac, jud. Cluj 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: 
Senator,  
Alexandru Cordoş PSD+PC 
 

cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

476.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la titlul 59, 
Art. 12cu suma de de 280.000 lei 
pentru Construire Institut Cultural 
European, Complex multifuncţional 
de spectacol (teatru, filarmonică, 
bibliotecă), Drumul Taberei, 
Bucureşti 

Demarare lucrări în vederea 
ridicării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de construcţii.  
Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Senator Radu Alexandru 
Feldman PDL 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

477.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la anexa 
3/27/02, Program 6701, subcapitol 
06, paragraful CHELTUIELI 
CURENTE, grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, articolul 02 
Transferuri de capital, alineatul 18 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultură, cu suma  de 
150.000 lei necesare realizării 
obiectivului: CĂMIN CULTURAL 
DIN COMUNA BECICHERECUL 
MIC, judeţul Timiş, TIP A1 – 
selectat ca finanţare de către 
Ministerul Culturii în anul 2008. 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul la dispoziţia Guvernului. 
 
Autor: 

Comuna Becicherecul Mic din 
judeţul Timiş nu mai dispune de 
cămin cultural, cel avut a fost 
revendicat şi a fost câştigat în 
instanţă de către vechiul proprietar. 
Datorită multor probleme cu care se 
confruntă comunitatea locală, 
printre care şi cea a penuriei de 
resurse financiare, aceasta nu 
dispune de fonduri pentru 
construcţia unui nou cămin cultural. 
Menţionez că localitatea dispune de 
un foarte bun potenţial cultural. În 
Becicherecul Mic trăiesc alături  de  
români alte trei comunităţi etnice: 
sârbi, bulgari, germani. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru  
construirea de noi camine 
culturale. 
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Deputat PD-L Valeriu Tabără 
478.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 

Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la anexa 
3/27/02 Program 6701, subcapitolul 
06, Paragraful CHELTUIELI 
CURENTE, grupa 51, Titlul VI – 
Transferul între unităţi administraţiei 
 
 publice, articolul 02 Transferuri de 
capital, alineatul 18 Transferuri de la 
bugetul de stat, câtre bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor culturale 
şi pentru unităţi de cultură. 
Se solicită o majorare a bugetului 
pentru anul 2009 cu 10.000 RON 
necesari pentru REABILITAREA 
CĂMIN CULTURAL RAMETEA 
MICĂ din comuna MASLOC din 
judeţul Timiş. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă a Guvernului. 
Autor: 
Deputat PD-L Valeriu Tabără 
 

Satul Rametea Mică face parte din 
comuna Masloc judeţul Timiş. A 
fost o localitate preponderent cu 
populaţie de etnie germană. După 
imigrarea acestora în occident satul 
Rametea Mică s-a populat cu 
români şi ucraineni. 
Comunitatea dispune de puţine 
surse de venit, fiind necesar 
sprijinul obţinut de la diferite 
instituţii.  
Din păcate clădirile unor instituţii 
ale comunităţii nu sunt în cea mai 
bună stare fiind necesară intervenţia 
rapidă pentru stoparea deteriorărilor 
şi pentru a se putea crea condiţii 
optime de utilitate. O astfel de 
intervenţie se impune şi la clădirea 
căminului cultural la care se 
impune lucrări de reabilitare 
începând cu anul 2009. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru  
reabilitare. 

479.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Propunem majorarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la anexa 
3/27/02 Program 6701, subcapitolul 
06, Paragraful CHELTUIELI 
CURENTE, grupa 51, Titlul VI – 

Reabilitarea prin reparare şi dotare 
se impune pentru a putea pune în 
valoare clădirea Căminului Cultural 
din Sânmihaiul Roman din judeţul 
Timiş, căruia le lipsesc foarte multe 
pentru a răspunde cerinţelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 426 -

Transferul între unităţile 
administraţiei publice, articolul 02 
Transferuri de capital, alineatul 18 
Transferuri de la bugetul de stat, 
câtre bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultură. 
Se solicită o majorare a bugetului 
cu 40.000 RON  pentru a susţine 
REABILITAREA CĂMIN 
CULTURAL din comuna 
SANMIHAIUL ROMAN din 
judeţul Timiş. 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezervă a Guvernului. 
Autor: 
Deputat PD-L Valeriu Tabără 
 

minime pentru a fi folosit pentru 
activităţi culturale de o comunitate 
cu un real potenţial cultural, aşa 
cum este cea de la Sânmihaiul 
Roman, judeţul Timiş. 
 
 
 
 
   
 

aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru  
reabilitare. 

480.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la anexa 
3/27/02 Program 6701, subcapitolul 
06, Paragraful CHELTUIELI 
CURENTE, grupa 51, Titlul VI – 
Transferul între unităţile 
administraţiei publice, articolul 02 
Transferuri de capital, alineatul 18 
Transferuri de la bugetul de stat, 
către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 

Pentru a pune în valoare o clădire 
care astăzi nu corespunde sub nici 
un aspect scopului pentru care a 
fost destinată. Este necesară 
reabilitarea rapidă a clădirii pentru 
a fi corespunzătoare activităţilor 
culturale. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
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unităţi de cultură. 
Se solicita o  majorare a bugetului 
cu 10.000 Ron  pentru a susţine 
reabilitarea CĂMIN CULTURAL 
din  satul BERINI, comuna 
SACOŞUL TURCESC din judeţul 
Timiş. 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezervă a Guvernului. 
Autor: 
Deputat PD-L Valeriu Tabără 

urban, deci nu pentru  
reabilitare. 

481.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la anexa 
3/27/02 Program 6701, subcapitolul 
06, Paragraful CHELTUIELI 
CURENTE, grupa 51, Titlul VI – 
Transferul între unităţile 
administraţiei publice, articolul 02 
Transferuri de capital, alineatul 18 
Transferuri de la bugetul de stat, 
către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultură, cu suma de 10.000 
lei  necesară pentru REABILITARE 
CĂMIN CULTURAL din  satul 
UNIP, comun SACOŞUL 
TURCESC din judeţul Timiş. 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezervă a Guvernului. 

Căminul cultural din satul Unip, 
comuna Sacoşul Turcesc din 
judeţul Timiş -  în starea în care se 
află nu se mai poate folosi pentru 
dezvoltarea unor activităţi culturale 
de calitate: acest cămin pentru a fi 
adus la o stare cât de cât 
acceptabilă pentru activităţi 
culturale necesită o urgentă 
reabilitare prin lucrări de reparaţii 
şi de modernizare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru  
reabilitare. 
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Autor: 
Deputat PD-L Valeriu Tabără 

482.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la anexa 
3/27/02 Program 6701, 
subcapitolul 06, Paragraful 
CHELTUIELI CURENTE, grupa 
51, Titlul VI – Transferul între 
unităţile administraţiei publice, 
articolul 02 Transferuri de capital, 
alineatul 18 Transferuri de la 
bugetul de stat, către bugetele 
locale pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultură, cu suma de 10.000 lei  
necesara pentru REABILITARE 
CĂMIN CULTURAL din  satul 
STAMORA ROMANA, comuna 
SACOŞUL TURCESC din judeţul 
Timiş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autor: 
Deputat PD-L Valeriu Tabără 
 

Căminul cultural din satul Stamora 
Română, comuna Sacoşul Turcesc 
din judeţul Timiş nu corespunde 
pentru desfăşurarea de activităţi  
culturale de calitate. 
Pentru a fi adus în situaţia de a 
răspunde unor cerinţe de calitate, 
căminul are nevoie urgentă de 
reparaţii şi dotări cu cele necesare  
pentru a putea fi utilizat la activităţi 
culturale şi nu numai. 
Din păcate nici comunităţile locale 
şi nici Consiliul Local al Comunei 
Sacoşul Turcesc nu dispun de surse 
financiare pentru a face reabilitarea 
căminului cultural din satul 
Stamora Română din judeţul Timiş. 
Din acest motiv solicităm sprijin 
financiar din bugetul de stat.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru  
reabilitare. 

483.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 

Comuna Fibiş se află situată în 
partea de nord a judeţului Timiş pe 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
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National Patrimoniului Naţional la anexa 
3/27/02 Program 6701, subcapitolul 
06, Paragraful CHELTUIELI 
CURENTE, grupa 51, Titlul VI – 
Transferul între unităţile 
administraţiei publice, articolul 02 
Transferuri de capital, alineatul 18 
Transferuri de la bugetul de stat, 
către bugetele locale cu suma de 
50.000 lei  necesara pentru realizarea 
CĂMIN CULTURAL în Comuna 
FIBIŞ din judeţul Timiş. 
 
Sursa de finanţare:  
 Fondul de rezervă a Guvernului. 
 
Autor: 
Deputat PD-L Valeriu Tabără 
 

şoseaua Timişoara - Lipova, cu o 
economie slab dezvoltată, fapt care 
face ca veniturile comunităţii să fie 
mici. Printre ale instituţii de acută 
necesitate pentru comunitatea din 
Fibiş se numără şi localul unui 
cămin cultural.  Cel  vechi în care 
s-au desfăşurat activităţile culturale 
până nu demult a fost revendicat şi 
câştigat de vechiul proprietar. 
 
Este necesară construcţia unui 
cămin cultural nou pentru care 
comunitatea locală nu dispune de 
surse financiare.  
 

conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban. Construirea de noi 
aşezăminte culturale se poate 
realiza potrivi OUG 118/2006 de 
către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei. 

484.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la anexa 
3/27/02 Program 6701, 
subcapitolul 06, Paragraful 
CHELTUIELI CURENTE, grupa 
51, Titlul VI – Transferul între 
unităţile administraţiei publice, 
articolul 02 Transferuri de capital, 
alineatul 18 Transferuri de la 
bugetul de stat, către bugetele cu 
suma de 100.000 RON  necesari 
pentru REABILITARE CĂMIN 

Necesitate urgentă de reabilitare a 
Căminului Cultural din centrul de 
comuna Sacoşul Turcesc din 
judeţul Timiş. Menţionez că, 
comunitatea locală şi Consiliul 
local dispun de puţine resurse 
pentru a putea finaliza lucrarea de 
reabilitare a căminului cultural şi al 
face funcţional pentru o zonă cu un 
real potenţial cultural. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru  
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CULTURAL în centrul de comuna 
SACOSUL TURCESC, din judeţul 
Timiş. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă a Guvernului. 
 
Autor: 
Deputat PD-L Valeriu Tabără 
  
 

  reabilitare. 

485.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea cap. 5001 
– grupa 51, art. 02, alin.16 
TRANSFERURI DIN BUGETUL 
DE STAT CĂTRE BUGETELE 
LOCALE DIN „FONDUL 
NAŢIONAL DE DEZVOLTARE cu  
4.500.000 lei, pentru obiectivul: 
MUZEUL DE ARTĂ (PALATUL 
BAROC DIN TIMIŞOARA), 
continuarea investiţiei –  parte de 
cofinanţare Consiliul Judeţean Timiş. 
Sursa de finanţare: 
FONDUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE ŞI FONDUL LA 
DISPOPZIŢIA GUVERNULUI 
 
Autori: 
Valeriu Tabără             - PD-L 
Alin Popoviciu               - PD-L 
Gheorghe  Ciobanu      - PD-L 
Marius Dugulescu         - PD-L 
Iosif Drăgulescu             - PD-L 
Gheorghe David             - PD-L 

Lucrarea este începută de mai mulţi 
ani şi o mare parte din aceasta este 
finalizată. Sursele financiare 
insuficiente au făcut ca, în interior, 
clădirea cu destinaţie muzeu să nu 
fie terminată, lucrările făcându-se 
etapizat: obiectivul este foarte 
important pentru Timişoara şi 
judeţul Timiş. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere deoarece potrivit OUG 
113/2006, Fondul naţional de 
dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului se repartizează, la 
propunerea unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat şi ai bugetelor locale, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului, 
în condiţiile legii finanţelor 
publice. 
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Dorel Borza                    - PD-L 
Maria Eugenia Barna    - PSD 
 

486.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea capitolului 
5001, grupa 51, art. 02, alin. 16 
TRANSFERURI DIN BUGETUL 
DE STAT CĂTRE BUGETELE 
LOCALE DIN „FONDUL 
NAŢIONAL DE DEZVOLTARE cu  
2.000.000 lei, pentru obiectivul: 
MUZEUL BANATULUI – 
CONSOLIDARE  - parte de 
cofinanţare din partea  Consiliului 
Judeţean 
 
Sursa de finanţare: 
FONDUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE ŞI FONDUL LA 
DISPOZIŢIA GUVERNULUI 
 
Autori: 
Valeriu Tabără             - PD-L 
Alin Popoviciu               - PD-L 
Gheorghe  Ciobanu       - PD-L 
Marius Dugulescu         - PD-L 
Iosif Drăgulescu             - PD-L 
Gheorghe David             - PD-L 
Dorel Borza                    - PD-L 
Maria Eugenia Barna    - PSD 
 

Este un obiectiv de foarte mare 
importanţă pentru tot Banatul. 
Muzeul Banatului se află într-o 
clădire veche, monument istoric – 
Palatul Huniazilor – lucrarea este 
începută de mai mult timp.  Surse 
finanţare insuficiente au făcut ca 
această lucrare să nu fie finalizată. 
Este un motiv pentru care solicităm 
sprijinul financiar din Bugetul de 
Stat. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere deoarece potrivit OUG 
113/2006, Fondul naţional de 
dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului se repartizează, la 
propunerea unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului 
de stat şi ai bugetelor locale, pe 
bază de hotărâri ale Guvernului, 
în condiţiile legii finanţelor 
publice. 
 

487.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune, după anexa nr. 3/27/02, 
introducerea unei anexe noi, anexa 
nr. 3/27/02b, având următorul 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
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cuprins: 
 Anexa nr. 3/27/02b : Unităţi de 
cult care beneficiază de prevederile 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute în 
România, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 
125/2002, în anul 2009, cu suma 
totală de 2.500 mii lei, astfel: 
    JUDEŢUL TELEORMAN, total 
-   280.000 lei 
din care: 
-Biserica  „Sf.Gheorghe şi 
Dumitru”-sat Lăceni, com. 
Orbeasca  -     20.000 lei 
-Biserica  „Sf.Treime”-cătun 
Măgureni, com. Măldăeni .-  
35.000 lei 
-Biserica  „Sf.Nicolae”-sat Stejaru, 
com. Stejaru  -     35.000 lei 
-Biserica  „Sf.Calinic”-sat Scurtu 
Slăveşti, com.Scurtu Mare -  
35.000 lei 
-Biserica „Sf.Cuv.Parascheva”-
Roşiori de Vede  -     50.000 lei 
-Biserica „Sf.Nicolae”-com. Siliştea 
Gumeşti .-     35.000 lei 
-Biserica „Sf.Nicolae”-com. Beuca 
-      35.000 lei 
-Biserica „Sf.Nicolae”-sat Valea 

cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Părului, com. Mârzăneşti -  
35.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia 
 
Autor: domnul senator PD-L 
Alexandru Mocanu                               
 

488.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional cu suma de 150 
mii  lei  pentru  Căminul Cultural 
sat Plajeni, comuna Plajeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PSD+PC  
Nicula Vasile Cosmin şi domnul 
deputat PSD+PC Resmeriţă Cornel-
Cristian 
 

Această sumă este necesară pentru 
lucrări reparaţii curente. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru  reparaţii 
curente. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
489.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 

Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la Anexa 
3/27/02 cu suma de 150 mii lei 
pentru Catedrala ortodoxă “Parohia 
Naşterea Domnului ” municipiul 
Suceava, judeţ Suceava. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L  Orest 
Onofrei 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea continuării lucrărilor de 
construire a noului lăcaş de cult, 
având în vedere creşterea 
numărului de credincioşi din 
cartierul George Enescu din 
municipiul Suceava, judeţ Suceava. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

490.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la Anexa 
3/27/02 cu suma de 30 mii lei pentru 
Biserica Penticostală comuna 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea continuării lucrărilor la 
obiectivul “Sală festivităţi şi 
grădiniţă” având în vedere numarul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 435 -

Bosanci, judeţul Suceava. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L  Orest 
Onofrei 
 

mare de copii care urmează 
cursurile din grădiniţa bisericii. 
 
 

Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

491.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la Anexa 
3/27/02 cu suma de 60 mii lei pentru 
Biserica Penticostală comuna 
Marginea, judeţ Suceava. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea continuării lucrărilor 
noului lăcaş de cult, deoarece cei 
peste 2000 de credincioşi 
fregventează biserica veche care are 
doar 300 de locuri.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Autori: domnul senator PD-L  Orest 
Onofrei 
 

82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

492.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la Anexa 
3/27/02 cu suma de 40 mii lei pentru 
Biserca Baptistă sat Voivodeasa, 
comuna Suceviţa, judeţ Suceva. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L  Orest 
Onofrei 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea finalizării lăcaşului de 
cult pentru cele 100 de familii de 
rromi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
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finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

493.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la Capitolul 
6701 cu suma de 100 mii  lei  pentru 
Biserica Ortodoxă sat Obârşa, 
comuna Tomeşti, judeţul 
Hunedoara 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PSD+PC  
Nicula Vasile Cosmin şi domnul 
deputat PSD+PC Resmeriţă Cornel-
Cristian 
 

Această sumă este necesară pentru 
împrejmuirea bisericii şi pentru 
încălzire centrală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

494.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional cu suma de 500 
mii  lei  pentru  continuarea 
lucrărilor de construcţie a Bisericii 
„Buna Vestire” din Geoagiu 
Suseni, oraş Geoagiu, judeţul 
Hunedoara 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PSD+PC  
Nicula Vasile Cosmin şi domnul 
deputat PSD+PC Resmeriţă Cornel-
Cristian 
 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

495.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 

Centrul Religios şi cimitir ortodox, 
sat Runcu Mare, comuna Lelese 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
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National Patrimoniul Naţional la Capitolul 
6701, Titlul 59, Art.12 cu suma de 
350 mii  lei pentru amenajare 
Centrul Religios şi cimitir ortodox, 
sat Runcu Mare, comuna Lelese, 
judeţul Hunedoara 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PSD+PC  
Nicula Vasile Cosmin şi domnul 
deputat PSD+PC Resmeriţă Cornel-
Cristian 
 

necesită lucrări urgente pentru 
amenajare. 

există bază legală pentru 
finanţarea centrelor religioase şi 
a cimitirelor din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional. Astfel, 
în Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România, aprobate prin 
H.G.nr.1470/2002, nu se 
regăsesc nominalizate astfel de 
unităţi în categoria „lăcaşelor de 
cult”.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

496.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2009 la Cap. 6701, 
Grupa 20, Titlu II Bunuri şi servicii, 
Art. 11 Cărţi, publicaţii şi materiale 
documentare pentru editarea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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volumului 4 din lucrarea 
Personalităţi dobrogene - 30 mii lei. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului; 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat Amet Aledin – Minorităţile 
Naţionale 

Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Asigurarea continuităţii unei opere 
literare. 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

497.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune introducerea unei anexe 
la Bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniul Naţional, 
anexa 3/27/02 pentru următoarele 
unităţi de cult: 

 

- cămin cultural Grăniceşti, 
jud. Suceava, cu suma de 5,9 
mii lei; 

- lucrări de reabilitare şi pictură 
la clădirea bisericii din satul 
Zamostea, jud. Suceava 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului; 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
Motivaţia admiterii: 
Lucrare în curs de execuţie 
 
 
Lucrare în execuţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
face referire la „unităţi de cult”, 
dar este nominalizat şi un cămin 
cultural. În ceea ce priveşte 
sumele pentru susţinerea 
lăcaşurilor de cult , acestea sunt 
prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, din 
amendament nu reiese ce lucrări 
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Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PSD Eugen Bejenariu 

ar urma să se realizeze la 
căminul cultural 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

498.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la anexa 
3/27/02 T-XII„Active Nefinanciare”, 
cu suma de  280 000 RON pentru 
paraclisul aşezământului social-
cultural parohia Ceraşu, comuna 
Ceraşu, Judeţul Prahova. 
 
Autor: domnul senator Cristian 
Rădulescu Partidul Democrat Liberal 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor pentru paraclisul 
asezământului social-cultural  din 
fondul de rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul 71 “Active nefinanciare”  
pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar lăcaşurile de 
cult nu sunt subordonate 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  

499.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului  Se propune respingerea 
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Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la titlul 59 
„Alte cheltuieli”, art.12 „Susţinerea 
cultelor”  cu suma de 90 mii lei, 
pentru reabilitare Biserică Ortodoxă, 
Oraş Jina, Nr.1,  Judeţul Sibiu 
 
Autori: domnii senatori PD-L Badea 
Viorel, Igaş Traian Constantin şi 
Ariton Ion 
 

amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
Totodată, nu este precizată sursa 
de finanţare.  

500.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la Programe de 
consolidare şi restaurare monumente 
istorice cu suma de 1 milion lei, 
pentru obiectivul Biserica 
Evanghelică Bistriţa – Monument 
istoric din secolul XIV, Reparaţii 
capital. 

Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PD-L Botis Ioan Nelu 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Biserica evanghelică din secolul 
XIV, monument istoric a ars în 
urma unui incendiu în proporţie de 
30%. Suma este necesară pentru 
restaurarea acestui monument. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
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Totodată, nu este precizată sursa 
de finanţare.  

501.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la titlul 59 
„Alte cheltuieli”, art.12 „Susţinerea 
cultelor”  cu suma de 90 mii lei, 
pentru Construcţie Biserică 
Ortodoxă, Oraş Sîntana, Judeţul 
Arad 
 
Autori: domnii senatori PD-L Badea 
Viorel, Igaş Traian Constantin şi 
Ariton Ion 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
Totodată, nu este precizată sursa 
de finanţare.  

502.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la titlul 59 
„Alte cheltuieli”, art.12 „Susţinerea 
cultelor”  cu suma de 100 mii lei, 
pentru Construcţie Biserică 
Ortodoxă, Oraş Pecica, Judeţul Arad 
 
Autori: domnii senatori PD-L Badea 
Viorel, Igaş Traian Constantin şi 
Ariton Ion 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
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unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
Totodată, nu este precizată sursa 
de finanţare.  

503.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Titlul 59, 
Articolul 12, cu suma de 80 mii lei 
pentru construcţie biserică de lemn, 
sat Ioan Ghica, comuna Ciulniţa, 
judeţul Ialomiţa 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul senator Panţuru 
Tudor – PD-L 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

504.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul Capitolul 6701/01/12 „Consolidarea Comisiile pentru cultură  ale Se propune respingerea 
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Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 
Anexa 3/27/02 
Capitolul 6701/01/12 
„Consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice” 42.603 mii 
lei 
 
 

şi restaurarea monumentelor istorice” 
46.603 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Institutului Cultural Român 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
Senator Sergiu Nicolaescu PSD 
 

Parlamentului au hotărât prin vot 
respingerea acestui amendament 
având în vedere că nu se poate 
folosi ca sursă de finanţare 
diminuarea bugetului unei instituţii 
de cultură ce are ca obiect de 
activitate reprezentare imaginii 
României în lume şi cu care ar 
trebui ca Ministerul Culturii să 
colaboreze la diferite proiecte şi 
programe. 
 
Motivarea amendamentului 
Monumentele istorice sunt parte a 
identităţii culturale naţionale, iar 
distrugerea lor echivalează cu un 
dezastru. Consolidarea şi 
restaurarea monumentelor istorice 
trebuie să devină o prioritate 
naţională. 
 

amendamentului, întrucât 
sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru Institutul 
Cultural Român au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2009, 
respectiv promovarea culturii şi 
civilizaţiei naţionale în ţară şi 
străinătate. 

505.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la anexa 3/27 
cu suma de 400.000 lei pentru 
înlocuirea acoperişului actual al 
Parohiei Ortodoxe „Sfânul Dumitru" 
Suceava cu tablă de cupru. 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii deoarece este un 
monument de gradul A din secolul 
VI, pictura bisericii este de pe 
vremea lui Petru Rareş, iar din 
cauza acoperişului aceasta ar putea 
fi afectată. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
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protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
Senatorii PDL: Orest Onofrei,  
Sorin Fodoreanu, şi Deputaţii PDL:  
Sanda Maria Ardeleanu, Ioan Bălan,  
Dumitru Pardău,  Eugen C-tin 
Uricec,  Gabriel Gospodaru 
 

forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
Totodată, nu este precizată sursa 
de finanţare.  

506.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la anexa 3/27 
cu suma de 498.622 lei pentru 
continuarea lucrărilor de construire a 
Parohiei Ortodoxe „Sfântul Apostol 
Petru şi Pavel", sat Sfântu Ilie, com. 
Scheia, jud. Suceava 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
Senatorii PDL: Orest Onofrei,  
Sorin Fodoreanu, şi Deputaţii PDL:  
Sanda Maria Ardeleanu, Ioan Bălan,  
Dumitru Pardău,  Eugen C-tin 
Uricec,  Gabriel Gospodaru 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru montarea 
învelitoarei pe turlele Naosului şi 
Sfântului Altar, realizarea izolaţiilor 
şi tencuielilor interioare şi 
exterioare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
Totodată, nu este precizată sursa 
de finanţare.  

507.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

- Finalizare construcţie Inand – 600 
mii lei 
- Reparaţii capitale biserica Ateas – 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
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250 mii lei 
- Capela cimitir Cefa – 200 mii lei 
- Reabilitare clădire cămin cultural 
INND – 400 mii lei  
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
deputat Roman Ioan Sorin  
 

cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
Totodată, nu este precizată sursa 
de finanţare.  

508.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se  propune suplimentarea  
bugetului pe anul 2009 cu suma de 
300.000 RON pentru reabilitarea 
Căminului cultural, sat Ciocotiş, 
comuna Cerneşti, judeţul 
Maramureş      (valoarea      totală    
a proiectului: 1.400.000 RON) 

Credite    de    angajament    (propuneri 
2009): 300.000 RON 
Credite   bugetare   (propuneri  
2009): 
300.000 RON 
Estimări 2010: 600.000 RON 
Estimări 2011: 500.000 RON 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului. 
 
  Autori: Comisia pentru muncă, 

Satul Ciocotiş, comuna Cerneşti 
are o populaţie de 1800 de 
persoane, aflându-se la o distanţă 
de aprox. 15 km. de centrul 
comunei. În acest sat există o 
comunitate multireligioasă, cu o 
viaţă spirituală intensă, 
reabilitarea Căminului Cultural 
fiind o necesitate atât pentru 
tineri, cât şi pentru vârstnici. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru reabilitare. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 448 -

familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
deputat PSD Cătălin Cherecheş   
 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

509.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la capitolul 
6701 ”Cultură, recreere şi religie, 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 
12 „Susţinerea cultelor” cu suma de 
840.000 lei pentru următoarele 
unităţi de cult din judeţul Vaslui: 
 
-  Biserica Ştefan cel Mare, comuna 
Ştefan cel Mare -  40.000 lei 
- Biserica Căpuşneni, comuna 
Lipovăţ  –   30.000 lei 
-Biserica Dumbrăveni, comuna 
Gârceni  - 40 mii lei  
-Biserica Telejna, comuna Zăpodeni 
–  40.000 lei 
-Biserica Satu Nou, comuna Soleşti 
–  50.000 lei 
- Biserica Bouşori, comuna Soleşti –  
20.000 lei 
-Biserica Beneşti, comuna Tanacu –   
20.000 lei 
-Biserica Draxeni, comuna Rebricea  
10.000 lei 
-Biserica Sfântul Andrei, Vaslui –     

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici noi 
şi a unor biserici în stare avansată 
de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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20.000 lei 
-Biserica Tăcuta, comuna Tăcuta –     
10.000 lei 
 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: doamna  senator Doina 
Silistru şi domnul deputat Cristea 
Victor – PSD+PC 
 

510.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la anexa 
3/27/02b, titlul „Bunuri şi servicii” 
cu suma de 280 mii lei pentru lucrări 
la sediul administrativ Episcopia 
Tulcii, oraş Tulcea, judeţul Tulcea. 
  
Surse de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: domnul senator Bara Ion- 
PD-L   
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este greşit formulat şi face 
trimitere la o anexă care nu 
există în bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional 
(3/27/02b). Astfel, cheltuielile 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional într-o 
poziţia globală “sustinerea 
cultelor”, la titlul 59 „Alte 
cheltuieli” şi nu la titlul „Bunuri 
şi servicii”.    În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
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este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

511.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Anexa 
3/27/02, la Titlul II Bunuri şi 
servicii,  cu suma de 70.000 lei 
pentru finalizarea lucrărilor la 
Biserica Adormirea Maicii 
domnului, aparţinând Parohiei Sf. 
Voievozi din Com. Gugeşti  
 
Sursa de finanţare:  
Autori: doamna senator Plăcintă 
Sorina -  PDL  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este greşit formulat. Astfel, 
cheltuielile pentru susţinerea 
lăcaşurilor de cult sunt prevazute 
in bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional într-o poziţia globală 
“sustinerea cultelor”, la titlul 59 
„Alte cheltuieli” şi nu la titlul 
„Bunuri şi servicii”.   Totodată, 
nu se precizează sursa de 
finanţare. 

512.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune introducerea unei anexe 
noi, Anexa 3/27/02 – Unităţile de 
cult care beneficiară în anul 2009 de 
prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute în România, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.125/2002, pentru 
Mitropolia Ardealului Sibiu , 
judeţul Sibiu  cu suma de 1.120 mii 
lei.  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult 
aparţinând cultelor religioase din 
România. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     În ceea ce 
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Autori: senatorii Ion Ariton PD-L şi 
Viorel Arcaş PSD+PC şi domnii 
deputaţi PSD+PC Ioan Cindrea şi 
Mircea Silvestru Lup 
 

priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  

513.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune introducerea unei noi  
anexe de investiţii - Fişă obiectiv de 
investiţii „Construcţie Catedrală 
Ortodoxă Oradea”  -  400 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional în anexa 3/27/27, programul 
pentru construirea şi repararea  
lăcaşurilor de cult 
 
 
Autori: senator  Petru Filip -  PD-L  
 

Banii sunt destinaţi Catedralei 
Ortodoxe a Episcopiei Oradiei, 
Bihorului şi Sălajului cu sediul în 
Centrul Civic al oraşului Oradea, cu 
scopul de a finaliza 
lucrările de ridicare „în roşu” a 
prestigiosului edificiu din 
municipiul Oradea. 
Coordonatorul întregii lucrări este 
PS Sa Sofronie Drincec, episcopul 
ortodox al Oradiei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniul  Naţional 
se cuprind numai obiectivele de 
investiţii ale ministerului şi ale 
unităţilor din subordinea 
acestuia,  iar lăcaşurile de cult 
nu sunt subordonatae 
ministerului.   

514.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la capitolul 
5001, grupa 59, titlul „Alte 
cheltuieli”, art.12 „Sustinerea 
cultelor”  cu suma de 12.000 mii lei, 
pentru obiectivul „Construcţie 
Biserica Ortodoxă”, comuna 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului, 
Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor  
 
Motivaţia admiterii: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
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Costuleni, sat Podolenii de Sus, 
judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National  
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului, Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
a Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat Relu Fenechiu – Grupurile 
Parlamentare reunite ale PNL 

Investiţie nouă, cerută de cetăţenii 
de rit ortodox din localitate 
 
 
Motivaţia respingerii: 
 

decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.      

515.  Anexa nr.3/27/02b Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02b, capitolul 67.01 „Cultură, 
recreare şi religie” titlul 59 „Alte 
cheltuieli”, art.12 „Susţinerea 
cultelor”  cu suma de 400 mii lei, 
pentru: 
    Parohia Zlătărei cu hramul „Sf. 
Nicolae”, municipiul Drăgăşani 
Jud. Vâlcea  
 
Sursă de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul deputat PSD+PC 
Vasile Bleotu  
 

Suma este necesară pentru 
consolidarea, reabilitarea şi 
modernizarea lăcaşului de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  

516.  Anexa nr.3/27/02b Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02b în care să se evidenţieze 
acordarea unui sprijin financiar din 
partea statului pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România cu suma de 
200 mii lei, pentru: 
1.Biserica Geamăna Buciumeni cu 
hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena”, comuna Drăgoeşti, judeţul 
Vâlcea, cu suma de 100 mii lei; 
 
2. Parohia Bereni cu hramul „Sf. 
Nicolae”, comuna Prundeni, judeţul 
Vâlcea cu suma de 100 mii lei. 
 
Sursă de finantare: În cadrul 
sumelor la capitolul 67.01 „Cultură, 
recreare şi religie” titlul 59 „Alte 
cheltuieli”, art.12 „Susţinerea 
cultelor” 
 
Autori: domnul senator PSD+PC 
Coca Laurenţiu şi domnul deputat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii. 
 
 
 
Suma este necesară pentru 
consolidarea şi reabilitarea acesteia.

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.      
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PSD+PC Vasile Bleotu  
 

517.  Anexa nr.3/27/02b Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02b în care să se evidenţieze 
acordarea unui sprijin financiar din 
partea statului pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România cu suma de 
500 mii lei, pentru: 
1.Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril Slătioara, comuna Slătioara, 
judeţul Olt, cu suma de 300 mii lei; 
 
2. Biserica Călui, sat Călui, comuna 
Călui, judeţul Olt cu suma de 200 
mii lei. 
 
Sursă de finantare: În cadrul 
sumelor la capitolul 67.01 „Cultură, 
recreare şi religie” titlul 59 „Alte 
cheltuieli”, art.12 „Susţinerea 
cultelor” 
 
Autori: domnul deputat PSD+PC 
Steriu Valeriu Andrei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma este necesară pentru 
consolidarea, reabilitarea şi 
modernizarea  acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     Totodată, nu 
este precizată sursa de finanţare.  

518.  Anexa nr.3/27/02b Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02b în care să se evidenţieze 
acordarea unui sprijin financiar din 

Este monument istoric de categoria 
I. 
Suma este necesară pentru 
consolidarea şi reabilitarea acesteia.

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
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partea statului pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România pentru: 
     Mânăstirea Manu, comuna 
Lungeşti, judeţul Vâlcea, cu suma de 
200 mii lei; 
 
Sursă de finantare: În cadrul 
sumelor la capitolul 67.01 „Cultură, 
recreare şi religie” titlul 59 „Alte 
cheltuieli”, art.12 „Susţinerea 
cultelor” 
 
Autori: domnul senator Coca 
Laurenţiu PSD+PC şi domnul 
deputat PSD+PC C. Mazilu 
 

Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    

519.  Anexa nr.3/27/02b Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02b în care să se evidenţieze 
acordarea unui sprijin financiar din 
partea statului pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România pentru: 
     Mânăstirea Surupatele cu hramul 
„Sf. Treime”, comuna Frânceşti, 
judeţul Vâlcea, cu suma de 100 mii 
lei; 
 
Sursă de finantare: În cadrul 
sumelor la capitolul 67.01 „Cultură, 
recreare şi religie” titlul 59 „Alte 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de construcţii 
Corp chilii, lucrări nefinalizate din 
lipsă de fonduri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
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cheltuieli”, art.12 „Susţinerea 
cultelor” 
 
Autori: domnii deputaţi PSD+PC 
Aurel Vlădoiu şi Mazilu Constantin 
 

520.  Anexa nr.3/27/02b Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02b, capitolul 67.01 „Cultură, 
recreare şi religie” titlul 59 „Alte 
cheltuieli”, art.12 „Susţinerea 
cultelor”  cu suma de 200 mii lei, 
pentru: 
    Biserica Măldăreşti de Jos cu 
hramul „Sf. Dimitrie cel Nou şi 
Ioan Botezătorul”, Jud. Vâlcea  
 
Sursă de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul deputat PSD+PC 
Aurel Vlădoiu 
 

Suma este necesară pentru 
construirea unei noi biserici cu 
hramul „Sf. Dimitrie cel Nou şi 
Ioan Botezătorul” în această 
localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  

521.  Anexa nr.3/27/02b Ministerul Programe de consolidare şi restaurare Amendament admis de Comisia Se propune respingerea 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 457 -

Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

monumente istorice cu suma de 1 
milion RON, pentru obiectivul 
Biserica Evanghelică Bistriţa – 
Monument istoric din secolul XIV, 
Reparaţii capitale.  

 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
senator PD-L Ioan Oltean şi domnul 
deputat PD-L Ioan Sbirciu 

pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Biserica evanghelică din secolul 
XIV monument istoric a ars în 
urma unui incendiu în proporţie de 
30%. Suma este necesară pentru 
restaurarea acestui monument 
istoric. 

amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.   Totodată, nu se 
precizează sursa de finanţare .  

522.  Anexa nr.3/27/02b Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 –   Titlul II, Bunuri si 
servicii, cu suma de  

1.    75.000 lei  Reparaţii faţada la 
biserica parohiei “SF. NICOLAE”-
ONESTI Bacău 

2. 200.000 lei “Casa bunăvoinţei” 
la biserica parohiei “Sf. Imparati 
Constantin si Elena”ONESTI 
Bacău 

3. 75.000 lei Construirea bisericii 
“Naşterea Maicii Domnului” 
parohia “MAL” ONESTI Bacău 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
1.Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare Parohia 
„SF. Nicolae” Oneşti, jud. Bacău  
2. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
unor cheltuieli din investiţia „Casa 
bunăvoinţei”,la parohia „Sf. 
Impăraţi Constantin si Elena”, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este greşit formulat. Astfel, 
cheltuielile pentru susţinerea 
lăcaşurilor de cult sunt prevazute 
in bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional într-o poziţia globală 
“sustinerea cultelor”, la titlul 59 
„Alte cheltuieli” şi nu la titlul 
„Bunuri şi servicii”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
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4. 50.000 lei Construirea bisericii  
“ SF. Gheorghe” din parohia 
Livezi, sat Livezi, com. Livezi, 
Bacau 

5. 50.000 lei Construire aşezământ 
“casa îngerilor” la parohia 
„Adormirea Maicii Domnului”,sat  
Bratila, Helegiu, Bacău 

6.    50.000 lei   Reparaţii faţada la 
biserica “Adormirea Maicii 
Domnului” – sat. Patrascani, com. 
Gura Văii, Bacău 

 
Sursă de finantare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului; 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
senator PD-L Nistor Vasile şi 
domnul deputat PD-L Vreme 
Valerian 

Oneşti , jud. Bacău. 

3. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
unor cheltuieli din investiţia 
„construcţia bisericii Naşterea 
Maicii Domnului” din parohia Mal, 
Oneşti ,jud. Bacău. 

4. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
unor cheltuieli din investiţia 
„construcţia bisericii „SF. 
GHEORGHE”, din sat Livezi,com 
Livezi, jud. Bacău. 

5. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
aşezământului „Casa Îngerilor” din 
parohia Adormirea Maicii 
Domnului,sat Bratila,com Helegiu, 
jud. Bacău. 

6. Se solicita admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
unor cheltuieli de reparaţii la 
biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”, sat Patrascani,com. 
Gura Văii, jud. Bacău. 
 

este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

523.  Anexa nr.3/27/02c Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional, Anexa 
„Aşezăminte culturale care se 

 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Astfel, anexa la care se 
face referire nu există în bugetul 
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finanţează din bugetul de stat pe anul 
2009”  cu suma de 100 mii lei, 
pentru: 
1. Cămin cultural localitatea 
Amărăşti, judeţul Vălcea 
 
Sursă de finantare: În cadrul 
sumelor cuprinse în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, alineatul 
51.02.18 „Transferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale”. 
 
Autori: domnul senator PSD+PC 
Coca Laurenţiu şi domnul deputat 
PSD+PC Vasile Bleotu 
 

 
 
 
Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor în curs. 

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional 

524.  Anexa nr.3/27/04 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
pe anul 2009 cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitarea Căminului 
cultural, sat Ciocotiş, comuna 
Cerneşti, jud. Maramureş (valoarea 
totală a proiectului: 1.400.000 lei) 

Credite de angajament (propuneri 
2009): 300.000 lei 

Credite bugetare (propuneri 2009): 
300.000 lei 

Estimări 2010: 600.000 lei 

Estimări 2011: 500.000 lei 

 

Sursa de finanţare: bugetul de stat 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Satul Ciocotiş, comuna Cerneşti are 
o populaţie de 1800 de persoane 
aflându-se la o distanţă de 
aproximativ 15km de centrul 
comunei. În acest sat există o 
comunitate multireligioasă, cu o 
viaţă spirituală intensă, reabilitarea 
Căminului Cultural fiind o 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru  
reabilitare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare aceasta este 
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Autori:   Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi  domnul 
deputat PSD+PC Cătălin Cherecheş 

necesitate atât pentru tineri cât şi 
pentru vârstnici. 
 

generic precizată. 

525.  Anexa nr.3/27/04 Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
pe anul 2009 cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitarea Căminului 
cultural, zona rurală Firiza, 
municipiul Baia Mare (valoarea 
totală a proiectului: 1.400.000 lei) 

Credite de angajament (propuneri 
2009): 300.000 lei 

Credite bugetare (propuneri 2009): 
300.000 lei 

Estimări 2010: 600.000 lei 

Estimări 2011: 500.000 lei 

 

Sursa de finanţare: bugetul de stat 
 
Autori:   Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor  şi  domnul 
deputat PSD+PC Cătălin Cherecheş 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Zona rurală Firiza este situată la 
periferia municipiului Baia Mare, 
având un singur drum de acces, 
ceea ce îi conferă un stat izolat şi 
greu accesibil, iar populaţia care 
locuieşte în zonă are un acces 
dificil la facilităţile de petrecere a 
timpului liber din municipiu. 
Odată cu refacerea acestui obiectiv 
cultural , vor avea acces 
aproximativ 4500 de cetăţeni din 
această zonă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru  
reabilitare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare aceasta este 
generic precizată. 

526.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 

Se solicită susţinerea cu surse 
bugetare a unor unităţi de cult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 461 -

Patrimoniul Naţional , titlul II Bunuri 
şi servicii cu suma de 1.340.000 lei 
pentru următoarele obiective: 
 
 
1. CENTRUL EPARHIAL AL 
ARHIEPISCOPIEI TIMIŞOARA 
(consolidare, renovare, extindere). 
Suma necesară 2009 – 300.000 lei 
 
2. Parohia Adormirea Maicii 
Domnului FĂGET, Timiş (se află în 
construcţie) suma necesară 2009 – 
150.000 lei 
 
3. Parohia Sfântul Gheorghe  
IANOVA, Timiş (reparaţii). Suma 
solicitată 2009 – 100.000 lei 
 
 
 
 
 
 
4. Parohia Adormirea Maicii 
Domnului 
PECIU NOU, Timiş. Suma necesară 
2009 – 60.000 lei 
 
5. Mănăstirea Sf. Cuvioasa 
Parascheva – DOBREŞTI, Timiş. 
Suma necesară 2009 – 150.000 lei 
 

ortodoxe din jud. Timiş. Cea mai 
mare parte dintre acestea necesită 
finanţări pentru continuarea unor 
lucrări începute cu mai mulţi ani în 
urmă.  
Lucrările la Centrul Episcopal al 
Arhiepiscopiei Timişoara sunt 
absolut necesare şi nu mai suportă 
amânare. 
 
Este o biserică nouă, în construcţie 
de câţiva ani buni; cu suma propusă 
biserica ar putea fi acoperită în 
acest an. 
 
Este una dintre cele mai mari 
biserici de sat. Are o arhitectură 
deosebită şi a necesitat începerea 
unei lucrări de reparaţii, altfel 
biserica ar fi riscat să se  
Prăbuşească. Cu suma solicitate 
lucrările de reabilitare se apropie de 
sfârşit. 
 
Este o biserică în construcţie, 
începută de mai mulţi ani. Suma 
solicitată este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
– amenajare. 
Este un centru monahal care se 
construieşte în satul de origine al 
Preafericitului Daniel- Patriarhul 
Bisericii Ortodose Române. Pentru 

pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală la titlul Alte cheltuieli 
alin. Sustinerea cultelor, şi nu la 
titlul „Bunuri si servicii”. 
Ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
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6. Mănăstirea  SĂRACA,  Sat   
SEMLACUL MIC, Timiş. Suma 
necesară 2009 – 60.000 lei 
 
7. Mănăstirea Adormirea Maicii 
Domnului – FAROŞ, Timiş. Suma 
necesară 2009 – 50.000 lei 
 
 
 
8. Mănăstirea Acoperământul Maicii 
Domnului, LUNCANII DE SUS, 
Timiş. Suma necesară 2009 – 30.000 
lei 
 
 
9. Mănăstirea IZVORUL MIRON, 
sat Româneşti Timiş. Suma necesară 
2009 – 60.000 lei 
 
 
 
10. Parohia IECEA MICA, Timiş. 
Suma necesară 2009 -  50. 000 lei 
 
 
 
 
 
11. Parohia SF.ARHANGHELI, com 

a fi finalizat este nevoie de sprijin 
bugetar. 
 
Este o vehce mănăstire care are 
nevoie de reparaţii-reabilitare. 
Susţinerea este absolut necesară. 
 
Este o mănăstire nouă, în 
construcţie, care are nevoie de 
susţinerea bugetară în vederea 
continuării lucrărilor de construcţie 
şi finalizare a lăcaşului de cult.. 
 
Este o mănăstire nouă, aproape 
finalizată sub aspectul construcţiei. 
Necesită surse financiare de la 
buget pentru a finaliza lucrările de 
amenajare a acestui locaş. 
 
Este una dintre cele mai renumite 
mănăstiri din jud. Timiş. Are 
nevoie de reparaţii şi de extindere. 
Sursele financiare sunt insuficiente 
şi lucrările nu pot fi finalizate din 
aceste cauze. 
 
Este nevoie de susţinerea 
financiară, comunitatea fiind mai 
mică şi nu are forţa necesară pentru 
a susţine lucrările bisericii decât 
într-o mică măsură. 
 
Este o biserică ortodoxă care 
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LIVEZILE, Timiş. Suma solicitată 
2009 – 30.000 lei 
 
 
12. Parohia SF. ARHANGHELI, 
oraş DETA. Suma necesară 50.000 
lei 
 
 
 
13. Parohia SF. GHEORGHE  
HISIAS,    Timiş. Suma necesară 
2009 – 
 80.000 lei 
 
 
 
 
14. Parohia POGORÂREA SF. 
DUH, CHECEA ROMÂNĂ. Suma 
necesară 60.000 lei 
 
 
15. PAROHIA ADORMIREA 
MAICII DOMNULUI, TOMEŞTI 
sat. Suma necesară  2009 – 60.000 
lei 
Sursa de finanţare: 
FONDUL  LA DISPOZIŢIA 
GUVERNULUI. 
 
Autori: 
Valeriu TABĂRĂ  -     dep.  PD L 

necesită reparaţii. Se găseşte într-o 
localitate nouă, care a redevenit 
comună în anul 2007. Are nevoie 
de susţinere financiara 
Este o biserică construită în oraşul 
Deta, oraş în care nu a exista 
biserică ortodoxă, cu cei 50.000 
RON construcţia se va apropia de 
final. 
 
Este o biserică care necesită 
reparaţii capitale. Acestea nu au 
putut avea loc fără o susţinere 
financiară bugetară, datorită 
faptului că şi localitatea şi 
comunitatea au surse de venit 
extrem de reduse.  
 
Este un locaş de cult în construcţie, 
într-o localitate care nu a avut 
biserică. Comunitatea de 
credincioşi este în formare, dar cu 
venituri mici. 
 
Este o biserică  aşezată într-o fostă  
colonie muncitorească a Fabricii de 
Stică Tomeşti, fabrică care azi nu 
mai lucrează. Comunitatea nu poate 
susţine lucrările la Lăcaşul de cult. 
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Gheorghe Ciobanu      dep. PD L 
Alin Popovici                dep. PD L 
Ştefan Drăgulescu       dep. PD L 
Maria Eugenia Barna  dep. PD L 
Dorel Borza                 senator PD 
L               
 

527.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la capitolul 
6701 „ Cultura, recreare si religie”, 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, art.12 
„Sustinerea cultelor”  cu suma de 
280 mii lei, pentru Construcţie  
Catedrală Ortodoxă „Sf Ioan 
Botezătorul” Ploieşti. 
 
Autori: domnul senator PD-L 
Bădescu Iulian 
 

Pentru construcţia Catedralaei 
Ortodoxă „Sf Ioan Botezătorul” 
Ploieşti. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare. 

528.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional la anexa 
3/27/02 , titlul II Bunuri şi servicii cu 
suma de 280 de mii  lei 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autori: domnul senator PD-L Sbîrciu 
Ioan  
 

Biserica Evanghelică din Bistrița 
este un monument de arhitectură 
reprezentativ pentru tranziţia de la 
stilul gotic la cel al Renaşterii în 
Transilvania. Datează din secolul al 
XIV – lea  și are cel mai înalt turn 
din Transilvania. A fost cuprinsă de 
flăcări în iunie 2008 și trebuie 
restaurată urgent 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală la titlul Alte cheltuieli 
alin. Sustinerea cultelor, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
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forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

529.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la 
documentul  „Sinteza politicilor 
finantate prin proiectul de buget”, la 
capitolul 65.01 – Susţinerea cultelor 
pentru construcţia şi reabilitarea de 
locaş de cult, precum şi pentru 
realizarea de acţiuni sociale, 
educaţionale şi caritabile, cu suma de 
30.000 mii lei  de la 49.656 mii lei la 
79.656 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: cu suma de 
30.000 mii lei se diminuează bugetul 
Ministerului Turismului la capitolul 
87.01 „Programul de dezvoltare a 
produselor turistice” 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală la titlul Alte cheltuieli 
alin. Sustinerea cultelor, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
In ceea ce priveste sursa de 
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Autori:   Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor domnii deputaţi 
UDMR Kelemen Hunor, Erdei 
Doloczki Istvan şi Lakatos Petru –
Grup Parlamentar UDMR 
 

finantare aceasta nu poate fi 
avuta in vedere întrucât  din 
suma de 312.573 mii lei propusă 
pentru  Programul de dezvoltare 
a produselor turistice 302.573 
mii lei reprezintă proiecte de 
investitii în turism ale 
autorităţilor publice locale, 
acţiune nouă începută în luna 
decembrie a anului 2008, în baza 
art.39(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

530.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la 
documentul  „Sinteza politicilor 
finantate prin proiectul de buget”, la 
capitolul 67.01 – Promovarea, 
protejarea şi punerea în valoare a 
creaţiei contemporane şi a diversităţii 
culturale, programul „Festivalul 
Naţional de teatru” cu suma de 1.100 
mii lei  de la 1.000 mii lei la 2.100 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: cu suma de 
1.100 mii lei se diminuează bugetul 
Ministerului Turismului la capitolul 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
 
 
 
Necesitatea suplimentării se 
datorează cheltuielilor de 
organizare care nu pot fi acoperite 
din sumele prevăzute în proiectul 
de buget.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, in 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional nu există capitolul 
„Promovarea, protejarea si 
punerea în valoare a creaţiei 
contemporane şi a diversităţii 
culturale”. 
Din suma de 312.573 mii lei 
propusă pentru  Programul de 
dezvoltare a produselor turistice 
302.573 mii lei reprezintă 
proiecte de investitii în turism 
ale autorităţilor publice locale, 
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87.01 „Programul de dezvoltare a 
produselor turistice” 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor domnii deputaţi 
UDMR Kelemen Hunor, Erdei 
Doloczki Istvan şi Lakatos Petru –
Grup Parlamentar UDMR 
 

acţiune nouă începută în luna 
decembrie a anului 2008, în baza 
art.39(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

531.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la 
documentul  „Sinteza politicilor 
finantate prin proiectul de buget”, la 
capitolul 67.01 – Promovarea, 
protejarea şi punerea în valoare a 
creaţiei contemporane şi a diversităţii 
culturale, programul „Festivalul 
Internaţional de Teatru, Teatru 
Naţional Radu Stanca” cu suma de 
1.300 mii lei  de la 1.000 mii lei la 
2.300 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: cu suma de 
1.300 mii lei se diminuează bugetul 
Ministerului Turismului la capitolul 
87.01 „Programul de dezvoltare a 
produselor turistice” 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Necesitatea suplimentării se 
datorează cheltuielilor de 
organizare care nu pot fi acoperite 
din sumele prevăzute în proiectul 
de buget.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, in 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional nu există capitolul 
„Promovarea, protejarea si 
punerea în valoare a creaţiei 
contemporane şi a diversităţii 
culturale”. 
Din suma de 312.573 mii lei 
propusă pentru  Programul de 
dezvoltare a produselor turistice 
302.573 mii lei reprezintă 
proiecte de investitii în turism 
ale autorităţilor publice locale, 
acţiune nouă începută în luna 
decembrie a anului 2008, în baza 
art.39(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
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şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor domnii deputaţi 
UDMR Kelemen Hunor, Erdei 
Doloczki Istvan şi Lakatos Petru –
Grup Parlamentar UDMR 
 

activităţii de turism în România, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

532.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la 
documentul  „Sinteza politicilor 
finantate prin proiectul de buget”, la 
capitolul 67.01 – Susţinerea 
instituţiilor subordonate, Programul 
„Direcţiile Judeţene pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cultural 
Naţional” cu suma de 1.500 mii lei  
de la 19.500 mii lei la 21.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: cu suma de 
1.500 mii lei se diminuează bugetul 
Ministerului Turismului la capitolul 
87.01 „Programul de dezvoltare a 
produselor turistice” 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor domnii deputaţi 
UDMR Kelemen Hunor, Erdei 
Doloczki Istvan şi Lakatos Petru –

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
nu este clar formulat. Astfel, in 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional nu există capitolul 
„Susţinerea instituţiilor 
subordonate” şi nici programul 
la care se face referire în 
amendament. 
Din suma de 312.573 mii lei 
propusă pentru  Programul de 
dezvoltare a produselor turistice 
302.573 mii lei reprezintă 
proiecte de investitii în turism 
ale autorităţilor publice locale, 
acţiune nouă începută în luna 
decembrie a anului 2008, în baza 
art.39(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Grup Parlamentar UDMR 
 

533.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se suplimentează bugetul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 
Ministerului, Anexa 3/27 capitolul 
6710 „Cultură, recreere şi religie”, 
titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 
admnistraţiei publice”, art.01 
„Transferuri curente”, alin.01 
„Transferuri către instituţii publice”, 
cu suma de 60 de mii  lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul senator PD-L 
Georgică Severin 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru repararea şi 
modernizarea Casei de Cultură 
”Minerul” – localitatea Filipeşti de 
Pădure, judeţul Prahova 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru reparare şi 
modernizare. 

534.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la Capitolul 
67.01 Cultură, recreere şi religie, 
subcapitolul 01, paragraful 12 
Consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice  cu suma de 
50 mii lei pentru reabilitarea 
„Galeriei Oamenilor de Seamă” 
Fălticeni, judeţul Suceava . 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009. 
 

Zona Fălticeni, judeţul Suceava, 
este un loc special pentru cultura 
naţională, fiind cea de a treia zonă 
emitentă de personalităţi ale vieţii 
cultural artistice din România, după 
Bucureşti şi Iaşi. Numit odinioară 
„locul unde nu s-a întâmplat nimic” 
de către Marele Sadoveanu, 
Fălticenii sunt locul de obârşie sau 
locul prin care şi-au purtat paşii 
Lovineştii, Cazabanii, Creangă, 
Birlic, Mihai Băcescu, Nicu Gane, 
Artur Gorovei, Ion Irimescu, 
Constantin Ciopraga şi mulţi alţii.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Autor: domnul Nechifor Cătălin – 
Ioan,  deputat PSD 
 
 

 

535.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se suplimentează bugetul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 
Ministerului, Anexa 3/27 capitolul 
6710 „Cultură, recreere şi religie”, 
titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 
admnistraţiei publice”, art.01 
„Transferuri curente”, alin.01 
„Transferuri către instituţii publice”, 
cu suma de 250 de mii  lei  pentru 
construcţie  Cămin Cultural din 
Comuna Semlac, Judeţul Arad. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul senator PD-L  Traian 
Constantin Igaş. 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru construire. 
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

536.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se suplimentează bugetul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 
Ministerului, Anexa 3/27 capitolul 
6710 „Cultură, recreere şi religie”, 
titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
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admnistraţiei publice”, art.01 
„Transferuri curente”, alin.01 
„Transferuri către instituţii publice”, 
cu suma de 250 de mii  lei  pentru 
Construcţie  Cămin Cultural, Oraş 
Sîntana, Judeţul Arad 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul senator PD-L  Traian 
Constantin Igaş. 

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru construire. 
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

537.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se suplimentează bugetul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 
Ministerului, Anexa 3/27 capitolul 
6710 „Cultură, recreere şi religie”, 
titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 
admnistraţiei publice”, art.01 
„Transferuri curente”, alin.01 
„Transferuri către instituţii publice”, 
cu suma de 250 de mii  lei  pentru 
reabilitarea şi extinderea 
Căminului Cultural din Comuna 
Crizbav, Judeţul Braşov. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru reabilitare 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul senator PD-L  
Rasaliu Marian 

si extindere. 
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

538.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se suplimentează bugetul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 
Ministerului, Anexa 3/27 capitolul 
6710 „Cultură, recreere şi religie”, 
titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 
admnistraţiei publice”, art.01 
„Transferuri curente”, alin.01 
„Transferuri către instituţii publice”, 
cu suma de 100 de mii  lei  pentru 
reabilitarea şi extinderea 
Căminului Cultural din Comuna 
Drăguş, Judeţul Braşov. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul senator PD-L  
Rasaliu Marian 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru reabilitare 
si extindere. 
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

539.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se suplimentează bugetul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 
Ministerului, Anexa 3/27 capitolul 
6710 „Cultură, recreere şi religie”, 
titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 
admnistraţiei publice”, art.01 
„Transferuri curente”, alin.01 
„Transferuri către instituţii publice”, 
cu suma de 150 de mii  lei  pentru 
Reabilitarea zidului de sprijin a 
Cetăţii Medievale, Str. Scării, 
Sighişoara, Jud. Mureş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul senator PD-L  Başa 
Petru  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

540.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se suplimentează bugetul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 
Ministerului, Anexa 3/27 capitolul 
6710 „Cultură, recreere şi religie”, 
titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 
admnistraţiei publice”, art.01 
„Transferuri curente”, alin.01 
„Transferuri către instituţii publice”, 
cu suma de 100 de mii  lei  pentru 
reabilitarea şi extinderea 
Căminului Cultural din Comuna 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
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Jibert, Judeţul Braşov. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul senator PD-L  
Rasaliu Marian 

construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru reabilitare 
si extindere. 
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

541.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National cu suma de 
250.000 lei pentru Caminul 
Cultural din comuna Oarja, jud. 
Arges. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 
 
Autor: Domnul senator Mircea 
Cinteza  -  PDL 

Suma destinata lucrarilor de 
reparatii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru reparatii. 
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

542.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea sumei de 280 
mii lei pentru finantarea construirii 
de „Cinematograf si Teatru” in 
Municipiul Slatina, Jud. Olt. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Domnul senator Nita Mihail  -  
PDL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a 
construirii de cinematografe.  
Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

–  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la Cap. 67, 
subcapitol 03, paragraf 12 – 
Consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice,   cu suma de 
10.000 mii lei pentru terminarea 
lucrărilor de modernizare a Căii 
Eroilor, care face parte din 
monumentele patrimoniului cultural 
naţional. 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
În prezent Primăria Municipiului 
Tg.Jiu nu mai are posibilităţi 
financiare, fiind folosite resurse atât 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi Domnii 
Popeangă Vasile, Ponta Victor şi 
Surupăceanu Mugurel – deputaţi 
PSD 

din veniturile proprii cât şi dintr-un 
credit bancar. Deoarece expertiza 
ulrimelor luni arată că veniturile 
încasate la bugetul local au scăzut 
cu peste 30%, Primăria solicită 
sprijin de la bugetul de stat pentru 
continuarea şi şi finalizarea 
lucrărilor din Calea Eroilor, aceasta 
făcând legătura între operele de artă 
ale lui C. Brâncuşi.   

exerciţiului bugetar. 

543.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional, Capitolul 
67.01, Titlul 59 Alte cheltuieli, 
Articolul 12 Susţinerea cultelor cu 
suma de 1.250 mii lei pentru: 
 
1. Continuarea lucrărilor la 
Catedrala Ortodoxă „Învierea 
Domnului” Fălticeni, judeţul 
Suceava - 35  mii lei. 
2. Continuarea lucrărilor la 
Catedrala Ortodoxă „Naşterea 
Maicii Domnului” Gura 
Humorului, judeţul Suceava - 300  
mii lei. 
3. Mânăstirea Moldoviţa cu 
hramul „Buna Vestire”, comuna 
Moldoviţa, judeţul Suceava - 35 
mii lei. 
4. Continuarea lucrărilor la 

Judeţul Suceava dispune de un 
patrimoniu religios deosebit, 
constituindu-se într-una dintre cele 
mai importante destinaţii din ţară 
pentru turismul ecumenic, păstrând 
în acelaşi timp tradiţiile ecleziastice 
de sute de ani. Considerând că 
dezvoltarea durabilă a judeţului este 
strâns legată de protejarea, 
reabilitarea şi punerea în valoare a 
multiplelor unităţi de cult, se 
justifică utilizarea sumelor 
solicitate, astfel încât patrimoniul 
bisericesc să fie păstrat şi de acum 
încolo. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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Biserica Ortodoxă „Sfântul 
Andrei” Fălticeni, judeţul Suceava 
- 25  mii lei. 
5. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Reuseni, cu hramul „Tăierea 
capului Sfântului Ioan 
Botezătorul” (monument istoric, 
aflat în patrimoniul naţional, 
ultima ctitorie a lui Ştefan cel 
Mare 1503), sat Reuseni, comuna 
Udeşti, judeţul Suceava – 15 mii 
lei. 
6. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Udeşti, cu hramul „Sfântul 
Dumitru” , sat Udeşti, comuna 
Udeşti, judeţul Suceava – 10 mii 
lei. 
7. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ştirbăţ, cu hramul „Sfântul 
Neculai” , sat Ştirbăţ, comuna 
Udeşti, judeţul Suceava – 10 mii 
lei. 
8. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Osoi, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Osoi, 
comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava – 10 mii lei. 
9. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Valea Glodului, cu hramul 
„Sfântul Ierarh Nicolae”, sat Valea 
Glodului, comuna Vultureşti, 
judeţul Suceava – 10 mii lei. 
10. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Mereşti, cu hramul „Naşterea 
Maicii Domnului”, sat Mereşti, 
comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava – 10 mii lei. 
11. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Hreaţca, cu hramul „Sfântul 
Ierarh Nicolae”, sat Hreaţca, 
comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava – 20 mii lei. 
12. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Jacota, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Jacota, 
comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava – 10 mii lei. 
13. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Pleşeşti, cu hramul „Sfânta 
Cuvioasa Paraschiva”, sat Pleşeşti, 
comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava – 10 mii lei. 
14. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Bursuceni, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Bursuceni, 
comuna Vereşti, judeţul Suceava – 
10 mii lei. 
15. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Corocăieşti, cu hramul „Sfânta 
Treime”, sat Corocăieşti, comuna 
Vereşti, judeţul Suceava – 10 mii 
lei. 
16. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Vereşti, cu hramul „Sfântul 
Gheorghe”, sat Vereşti, comuna 
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Vereşti, judeţul Suceava – 10 mii 
lei. 
17. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Hancea, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Hancea, comuna Vereşti, judeţul 
Suceava – 10 mii lei. 
18. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Bursuceni, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Bursuceni, 
comuna Vereşti, judeţul Suceava – 
10 mii lei. 
19. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Roşcani, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Roşcani, 
oraşul Liteni, judeţul Suceava – 10 
mii lei. 
20. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Liteni, cu hramul „Sfântul 
Nicolae”, oraşul Liteni, judeţul 
Suceava – 10 mii lei. 
21. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Liteni, cu hramul „Trei Ierarhi”, 
oraşul Liteni, judeţul Suceava – 10 
mii lei. 
22. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Rotunda, cu hramul „Sfânta 
Maria”, sat Rotunda, oraşul 
Liteni, judeţul Suceava – 10 mii lei.
23. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Hârtop, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
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Hârtop, comuna Hârtop, judeţul 
Suceava – 20 mii lei. 
24. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Podeni, cu hramul „Sfânta 
Maria”, sat Podeni, comuna 
Buneşti, judeţul Suceava – 10 mii 
lei. 
25. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Unceşti, cu hramul „Trei Ierarhi”, 
sat Unceşti, comuna Buneşti, 
judeţul Suceava – 10 mii lei. 
26. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Petia, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Petia, comuna Buneşti, judeţul 
Suceava – 10 mii lei. 
27. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Buneşti, cu hramul „Sfântul 
Dumitru”, sat Buneşti, comuna 
Buneşti, judeţul Suceava – 10 mii 
lei. 
28. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Leucuşeşti, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Leucuşeşti, 
comuna Preuteşti, judeţul Suceava 
– 10 mii lei. 
29. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Grădini, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli”, Fălticeni, judeţul 
Suceava – 10 mii lei. 
30. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Baia, cu hramul „Adormirea 
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Maicii Domnului”, sat Baia, 
comuna Baia, judeţul Suceava 
(monument istoric, Petru Rareş 
1532, patrimoniu naţional) – 10 
mii lei. 
31. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Baia, cu hramul „Sfântul 
Gheorghe”, sat Baia, comuna Baia, 
judeţul Suceava (Biserica Albă, 
monument istoric, ctitorie Ştefan 
cel Mare 1467, patrimoniu 
naţional) – 10 mii lei. 
32. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Bogata, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Bogata, comuna Baia, judeţul 
Suceava – 10 mii lei. 
33. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Fântânele, cu hramul „Sfântul 
Gheorghe”, sat Fântânele, comuna 
Fântânele, judeţul Suceava – 10 
mii lei. 
34. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Băneşti, cu hramul „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena”, sat 
Băneşti, comuna Fântânele, 
judeţul Suceava – 10 mii lei. 
35. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Cotu Dobei, cu hramul „Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel”, sat Cotu 
Dobei, comuna Fântânele, judeţul 
Suceava – 10 mii lei. 
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36. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Stamate, cu hramul „Naşterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”, sat 
Stamate, comuna Fântânele, 
judeţul Suceava – 10 mii lei. 
37. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ruşii Mănăstioara, cu hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril”, sat Ruşii Mănăstioara, 
comuna Udeşti, judeţul Suceava – 
10 mii lei. 
38. Continuarea lucrărilor la 
Biserica Ortodoxă „Sfânta Vineri” 
Suceava, judeţul Suceava - 500  mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului pe anul 2009. 
 
Autor: domnul Nechifor Cătălin – 
Ioan,  deputat PSD 
 

544.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, capitolul 
6701 „Cultură, recreere şi religie” cu 
suma de 348.135,5 lei  pentru 
Construcţie biserica Ortodoxa cu 
Hramul Parohia Sfântul 
Gheorghe, Reghin 
 
Autori: domnul deputat PSD Vasile 

Investiţie nefinalizată. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare. 
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Gliga 
545.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 

Cultelor si Patrimoniului National 
Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, capitolul 
6701 „Cultură, recreere şi religie” cu 
suma de 2.000.000 lei  pentru 
Amenajarea structurala la 
Catedrala “Adormirea Maicii 
Domnului” Reghin 
 
Autori: domnul deputat PSD Vasile 
Gliga 

Investiţie nefinalizată. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare. 

546.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, capitolul 
6701 „Cultură, recreere şi religie” cu 
suma de 199.236 lei  pentru 
Construcţie Biserica închinată 
Marilor Martiri Brâncoveni, 
Ştefan cel Mare şi Sfânt şi a 
tuturor martirilor transilvăneni 
 
Autori: domnul deputat PSD Vasile 
Gliga 

Investiţie nefinalizată. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare. 

547.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea din bugetul  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, capitolul 
6701 „Cultură, recreere şi religie” a 
sumei de 500 mii lei  pentru 
Reabilitare Biserica Pojorîta II – 
Sf.Ioan Botezătorul, comuna 
Pojorîta, judeţul Suceava. 
 

Se impune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru lucrări de 
modernizare şi refacere a picturii 
interioare a acestui lăcaş de cult 
bucovinean.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare. 
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Autori: domnul deputat PNL 
Gheorghe Dragomir  

548.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National cu suma de 
200.000 lei pentru reabilitare 
Parohia Ortodoxă Rădeşti, jud. 
Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 
 

Lucrări de reabilitare Se propune respingerea 
amendamentului. 
Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului precum şi 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, prevăzute 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se vor utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

549.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National cu suma de 
50.000 lei pentru reabilitare Parohia 
Ortodoxă Heria, jud. Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 
 

Lucrări de reabilitare Se propune respingerea 
amendamentului. 
Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului precum şi 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, prevăzute 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se vor utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
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550.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National cu suma de 
50.000 lei pentru reabilitare Parohia 
Ortodoxă Fărău, jud. Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 
 

Lucrări de reabilitare Se propune respingerea 
amendamentului. 
Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului precum şi 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, prevăzute 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se vor utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

551.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National cu suma de 
30.000 lei pentru reabilitare Parohia 
Ortodoxă Decea, jud. Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 
 

Lucrări de reabilitare Se propune respingerea 
amendamentului. 
Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului precum şi 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, prevăzute 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se vor utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

552.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National cu suma de 

Lucrări de reabilitare Se propune respingerea 
amendamentului. 
Sursa de finanţare propusă, nu 
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25.000 lei pentru reabilitare Parohia 
Ortodoxă Unirea, jud. Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 
 

poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului precum şi 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, prevăzute 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se vor utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

553.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea sumei de 
500.000 lei pentru Mitropolia 
Olteniei, Arhiepiscopia Craiova, 
Parohia „Sfintii Martiri Brancoveni” 
pentru continuarea constructiei 
Bisericii din Municipiul Craiova, 
Bulevardul 1 Mai, nr. 88.. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Autor: Domnul deputat Dascalu 
Constantin si domnul senator 
Udristoiu Tudor  -  PDL 

Mitropolia Olteniei nu dispune de 
fondurile necesare, constructia este 
inceputa si construita circa 20% din 
fondurile enoriasilor. Valoarea 
totala a lucrarii conform devizului 
general fiind de 1.107.561 lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

554.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional la capitolul 
67.01 „Cultură, recreere şi religie”, 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 
12 „Susţinerea cultelor: cu suma de 
100 mii lei  pentru Biserica 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
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Evanghelică din Bistrita, judeţul 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PSD Radu Moldovan 
     

Motivaţia admiterii: 
Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de reabilitare în urma incendiului 
din iunie 2008, care a mistuit 
schela, sarpanta turnului şi o parte 
din sarpanta bisericii. 

anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

555.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Cultelor la 
Capitolul 67.01 „ Cultură, recreere şi 
religie”, Titlul 59 „ Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „ Susţinerea cultelor” cu 
suma de 1.200 mii lei, pentru 
următoarele biserici din jud. Sălaj: 

1) Pogorârea „Sfântului Duh” 
Porolissum-Zalău – 150 mii lei; 
2) Naşterea „Sf. Ioan 
Botezătorul” Bălan                   -  
100 mii lei; 
3) Naşterea „ Maicii 
Domnului” Dumbrava Nord   -  
100 mii lei; 
4) Sfinţii „Arhangheli Mihail 
şi Gavril” – Solona    - 75 mii lei; 
5) Sf. „Ierarh Nicolae” – 
Firminiş   -150 mii lei; 

Pentru punerea în siguranţă a 
obiectivelor şi finalizarea unor 
lucrări neterminate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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   6)  Adormirea „Maicii 
Domnului” – Lozna    - 75 mii 
lei; 

   7)  Sfinţii” Împăraţi  Constantin 
şi Elena”  - Letca  - 75 mii lei; 

  8)  Sfinţii „Arh. Mihail şi Gavril” 
– Lemniu  - 75 mii lei; 

  9) Sfânta Mănăstire Strâmba – 
com. Hida -250 mii lei 

10) Sfânta Mănăstire Bic – 
Simleul Silvaniei  - 150 mii 
lei. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul deputat PSD Iuliu 
Nosa 
 

556.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional  cu suma de 
546 mii lei pentru: 
1. Reabilitarea bisericii cu hramul 
Sf.Gheorghe din comuna Siriu, jud. 
Buzău – 30 mii lei 
2. Reabilitarea bisericii din satul 
Mitropolia, comuna Brădeanu, jud. 
Buzău – 50 mii lei 
3. Reabilitarea bisericii din comuna 
Racoviţeni cu hramul Tăierea 
Capului Sf. Ioan Botezătorul, jud. 

Sumele sunt necesare pentru lucrari 
de reparatii si consolidari pentru 
buna desfasurare a activitatii 
unitatilor de cult mentionate. 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Buzău – 30 mii lei 
4. Reabilitarea bisericii Sf. Dumitru  
din comuna Zărneşti, sat Fundeni, 
jud. Buzău – 30 mii lei 
5. Reabilitarea bisericii Sf. Dumitru  
din comuna Zărneşti,sat Zărneşti 
jud. Buzău – 40 mii lei 
6. Finalizarea lucrărilor de 
consolidare la biserica cu hramul 
Sf.Gheorghe din comuna Brădeanu 
jud. Buzău – 30 mii lei 
7. Reabilitarea bisericii Adormirea 
Maicii Domnului  din comuna 
Cislău sat Cislău jud. Buzău – 40 
mii lei 
8. Consolidarea Căminului cultural 
din comuna Zărneşti, sat Fundeni, 
jud. Buzău – 50 mii lei 
9. Consolidarea Căminului cultural 
din comuna Lopătari, sat Plaiul 
Nucului, jud. Buzău – 30 mii lei 
10. Reabilitarea căminului cultural 
din comuna Săpoca, jud. Buzău – 30 
mii lei 
11. Reabilitarea bisericii Adormirea 
Maicii Domnului  din comuna Gura 
Teghii, sat Gura Teghii jud Buzău – 
30 mii lei 
12. Reabilitarea căminului cultural 
din comuna Cislău, sat Scărişoara, 
jud. Buzău – 40 mii lei 
13. Reabilitarea căminului cultural 
din comuna Gura Teghii, sat Gura 
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Teghii jud Buzău – 40 mii lei 
14. Reabilitarea căminului cultural 
din comuna Brădeanu, sat 
Brădeanu, jud. Buzău – 30 mii lei 
15. Mânăstirea Moldoviţa, jud. 
Suceava – 46 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl. Adrian Mocanu – dep. 
PSD 
 

557.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la capitolul 
5001, alineatul 51.18 „Transferuri de 
la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a asezămintelor culturale 
şi pe unităţi de cultură” cu  suma de 
230 mii lei pentru :  
 
- Reabilitarea Bisericii Reformate 
din comuna Ineu, judeţul Bihor – 
30 mii lei.; 
 
- Construirea capelei din sat 
Şişterea, comuna Cetariu, judeţul 
Bihor – 200 mii lei.  
 
Sursă de finantare: diminuarea cu 
suma de 230 mii lei de la 67.01.50 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală la titlul Alte cheltuieli 
alin. Sustinerea cultelor, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
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„Alte servicii în domeniile culturii, 
recreeri şi religiei”   
 
Autori: domnii deputaţi UDMR 
Lakatos Petru şi Erdei Doloczki 
Istvan  

558.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se introduce o anexă nouă - Anexa 
3/27/02b – Unităţi de cult care 
beneficiază de prevederile OG nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute în România, 
aprobară cu modificări şi completări 
prin Legea nr.125/2002, pe anul 
2009 pentru următoarele unităţi de 
cult: 
 
- Parohia Greco-Catolică comuna 
Şişeşti, judeţul Maramureş,   20 mii 
lei; 
 
- Parohia Ortodoxă localitatea 
Cavnic,  judeţul Maramureş,   20 mii 
lei; 
 
- Biserica Greco-Catolică  Sf. Anton 
de Padova, str. Victoriei, Baia Mare, 
judeţul Maramureş,    20 mii lei; 
 
- Biserica Greco- Catolică 
Bunavestire str. Agriculturii, Baia 
Mare,  judeţul Maramureş,   20 mii 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Mentionăm că pentru susţinerea 
lăcaşurilor de cult sunt prevazute 
in bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional în poziţia globală la 
titlul Alte cheltuieli alin. 
Sustinerea cultelor, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
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lei; 
 
- Biserica Greco- Catolică Târgu 
Lăpuş, judeţul Maramureş,  20 mii 
lei; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: domnul senator PSD +PC 
Sorin Ovidiu Bota 
 

 

559.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se introduce o anexă nouă Anexa 
3/27/02/c Aşezăminte culturale şi 
unităţi de cultură care se finanţează 
din Bugetul Ministerului Culturii şi 
Cultelor de la alineatul 51.02.18 
„Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale”  pentru 
următoarele unităţi: 
 
 - Cămin cultural comuna Ariniş, 
judeţul Maramureş,   40 mii lei ; 
 
- Cămin Cultural sat Corn, comuna 
Bicaz, judeţul Maramureş,    40 mii 
lei; 
 
-  Cămin Cultural  Budeşti, judeţul 
Maramureş,  20 mii lei; 

Pentru sprijinirea unităţilor de 
cultură. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: domnul senator PSD +PC 
Sorin Ovidiu Bota 
 
 

560.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/02 cu suma de 280.000 lei 
pentru Catedrala Învierea 
Domnului”, Caransebeş, 
jud.Caraş-Severin  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: domnul senator PD-L  Iosif 
Secăşan 
 

Se solicita amendamentul pentru 
finantarea continuării construcţiei 
Catedralei Ortodoxe „Învierea 
Domnului”  Caransebeş. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

561.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, capitolul 
6701 „Cultură, recreere şi religie” cu 
suma de 300.000 lei  pentru 
Finalizare lucrări Căminul 
Cultural Gurghiu 
 
Autori: domnul deputat PSD Vasile 

Investiţie nefinalizată. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 494 -

Gliga 
562.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 

Cultelor si Patrimoniului National 
Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, capitolul 
6701 „Cultură, recreere şi religie” cu 
suma de 30.000 lei  pentru 
Reabilitare cămine culturale 
Fărăgău şi Tonciu 
 
Autori: domnul deputat PSD Vasile 
Gliga 

Investiţie nefinalizată. Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru reabilitare. 
De altfel nu se precizează sursa 
de finanţare. 

563.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National cu suma de 
1.000.000 lei pentru construire 
Cămin Cultural localitatea Iclod, jud. 
Alba 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul deputat  Coclici 
Radu – PSD+PC 
 

Construire cămin Cultural Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru construire. 
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
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poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului precum şi 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, prevăzute 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se vor utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

564.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, capitolul 
6701 „Cultură, recreere şi religie” cu 
suma de 125.000 lei  pentru Teren 
sportiv cu gazon artificial şi 
instalaţie nocturnă 
 
Autori: domnul deputat PSD Vasile 
Gliga 

Investiţie nefinalizată. Amendamentul nu poate fi 
admis deoarece nu există bază 
legală pentru finaţarea unor 
astfel de cheltuieli din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional. 
De altfel nu este precizată nici 
sursa de finanţare. 

565.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National cu suma de  
280 mii lei şi a sumei prevazuta în 
buget pentru ”Susţinerea cultelor”, 
pentru parohia „Naşterea Maicii 
Domnului” Umbrăreşti nr.2, satul 
Umbrăreşti Deal, comuna 
Umbrăreşti, judetul Galaţi.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National 

Biserica, acoperişul şi faţada 
necesită reparaţii curente urgente, 
altfel se va ajunge la degradarea 
acestora, fapt ce ar necesita fonduri 
mai mari, fata de suma solicitata. 
Suma ce va fi alocata pentru 
reparatii curente ale bisericii 
(acoperis si fatada). 

Amendamentul nu poate fi 
admis întrucât formularea este 
contradictorie. 
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Autori: domnul senator Chirvăsuţă 
Laurenţiu – PSD+PC 

566.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea, în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, a sumei de 
3.000.000 lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea Casei de Cultură 
Buhuşi-judeţul Bacău, conform 
Programului de reabilitare şi 
modernizare a aşezămintelor 
culturale, din OUG 118/2006. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autor: Senator PSD Elena MITREA 

Proiectul a fost depus în luna 
septembrie 2008 la Compania 
Naţională de investiţii, a fost 
declarat eligibil în luna decembrie 
şi ne aflăm în faza de aşteptare 
pentru semnarea contractului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru reabilitare 
şi modernizare. 
De altfel nu este precizată nici 
sursa de finanţare. 
 

567.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea fondurilor 
alocate pe anul 2009 pentru 
Programul „Lacasurile de cult – 
centre spirituale ale comunitatii”, 
aprobat prin HG nr.1273/2005, cu 
suma de 3.000 mii lei, respectiv de la 
49.665 mii lei la 52.665 mii lei 
pentru urmatoarele obiective: 
 
1. Construcţii trapeză, chilii şi 
stăreţie, mănăstirea Dălhăuţi 
comuna Cârligele, jud. Vrancea 

Continuarea lucrărilor începute. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere. 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului precum şi 
Fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, prevăzute 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se vor utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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- continuare lucrări 
- deviz total 2.600 mii lei 
- suma solicitată 1.000 mii lei 
 
2. Construcţii trapeză şi chilii 
mănăstirea Vărzăreşti, com. 
Urecheşti, jud. Vrancea 
- continuare lucrări 
-  deviz total 2.700 mii lei 
- suma solicitată 1.000 mii lei 
 
3. Aşezământul social Sf. Voievod 
Ştefan cel Mare, sat Hârja, comuna 
Oituz, jud. Bacău 
- continuare lucrări 
- deviz total 2.500  mii lei 
suma solicitată 1.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Din fondurile la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Domnul Varujan Vosganian – 
senator PNL 
 

în cursul exerciţiului bugetar. 

568.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune introducerea la Capitolul 
6701 „Cultura, recreere si religie” 
Titlul 59, a unui alineat nou: „29 
Reparatii si constructie gradinita 
Biserica Sf. Pantelimon, sector 2 
Bucuresti” cu suma de 50 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului, 
Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Camerei deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista bază legala pentru 
finanţarea unor construcţii de 
grădiniţe din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 498 -

Inovării, Capitolul 6501 
„Învăţământ” cod 25.65.01.201 
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului, Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
a Camerei deputaţilor si  Senator 
PDL - Anca Daniela Boagiu 

Biserica este in stadiu de 
deteriorare si are nevoie de reparatii 
care sa permita desfasurarea 
activitatii fara a pune in pericol 
siguranta enoriasilor. 
Pentru a veni in intampinarea 
nevoilor comunitatii si avand in 
vedere rolul bisericilor in 
propagarea valorilor morale si 
spirituale in societate propunem si 
alocarea unei sume pentru 
constructia unei gradinite. 
 
Motivaţia respingerii: 

569.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune introducerea la Capitolul 
6701 „Cultura, recreere si religie” 
Titlul 59, a unui alineat nou: „30 
Reparatii Sf Silvestru, sector 2 
Bucuresti” cu suma de 50 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, Capitolul 6501 
„Învăţământ” cod 25.65.01.201 
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului, Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
a Camerei deputaţilor şi senator PDL 
- Anca Daniela Boagiu 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului, 
Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Biserica este in stadiu de 
deteriorare si are nevoie de reparatii 
care sa permita desfasurarea 
activitatii fara a pune in pericol 
siguranta enoriasilor. 
Motivaţia respingerii: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
clasificaţia bugetară nu pot fi 
introduse subdiviziuni pentru 
toate unităţile de cult beneficiare 
de alocaţii de la buget.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, respectiv bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, acesta a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia şi ale 
unităţilor subordonate. 

570.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune introducerea la Capitolul 
6701 „Cultura, recreere si religie” 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 499 -

Titlul 59, a unui alineat nou: „32 
ReparatiiPopa Soare, sector 2 
Bucuresti” cu suma de 30 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor Capitolul 6501 
„Învăţământ” cod  
19.65.01.002.05.04 
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului, Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
a Camerei deputaţilor şi senator PDL 
- Anca Daniela Boagiu 

informare în masă a Senatului, 
Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Biserica are nevoie de fonduri 
pentru gard. 
Motivaţia respingerii: 

clasificaţia bugetară nu pot fi 
introduse subdiviziuni pentru 
toate unităţile de cult beneficiare 
de alocaţii de la buget.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, respectiv bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor acesta a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia şi ale 
unităţilor subordonate. 

571.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune introducerea la Capitolul 
6701 „Cultura, recreere si religie” 
Titlul 59, a unui alineat nou: „31. 
Reparatii Otetari, sector 2 
Bucuresti” cu suma de 50 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, Capitolul 6501 
„Învăţământ” cod 25.65.01.201 
 
Autor: Senator PDL - Anca Daniela 
Boagiu 

Biserica este in stadiu de 
deteriorare si are nevoie de reparatii 
care sa permita desfasurarea 
activitatii fara a pune in pericol 
siguranta enoriasilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
clasificaţia bugetară nu pot fi 
introduse subdiviziuni pentru 
toate unităţile de cult beneficiare 
de alocaţii de la buget.  
În ceea ce priveste sursa de 
finnaţare, respectiv bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, acesta a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia şi ale 
unităţilor subordonate. 

572.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune introducerea la Capitolul 
6701 „Cultura, recreere si religie” 
Titlul 59, a unui alineat nou: „32. 

Biserica are nevoie de fonduri 
pentru un gard nou. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
clasificaţia bugetară nu pot fi 
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Reparatii Biserica Popa Soare, 
sector 2 Bucuresti” cu suma de 50 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, Capitolul 6501 
„Învăţământ” cod 
19.65.01.002.05.04 
 
Autor: Senator PDL - Anca Daniela 
Boagiu 

introduse subdiviziuni pentru 
toate unităţile de cult  
beneficiare de alocaţii de la 
buget. În ceea ce priveste 
bugetul Ministerului 
Administratiei si Internelor, 
acesta a fost astfel dimensionat 
incât sa permită desfaşurarea 
activităţilor specifice ale 
acestuia şi ale unităţilor 
subordonate. 

573.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la  capitolul 
“Fonduri pentru dezvoltarea 
căminelor culturale” cu suma de 
4.150 de mii lei pentru: 
 

- reabilitare 4 cămine 
culturale în Comuna 
Bisoca = 600  mii lei; 

- construcţie cămin cultural 
în comuna Lopătari = 
1.000 de lei; 

- construcţie cămin cultural 
Pliul Nucului în comuna 
Lopătari = 1.000  de lei; 

- reabilitare cămin cultural 
Murgeşti în comuna 
Murgeşti = 600 de mii lei; 

- reabilitare a 3 cămine 
culturale (Grabicina de 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului, 
Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Camerei deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Construirea şi reabilitarea 
căminelor culturale din localităţile 
Judeţului Buzău este necesară 
pentru desfăşurarea în bune condiţii 
şi în siguranţă a activităţilor ce au 
loc în aceste lăcaşe culturale 
 
Motivaţia respingerii: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru reabilitare 
şi constructie. 
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
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jos, Golu Grabicina şi 
Balta Tocila) din comuna 
Scorţoasa= 500 de mii  
lei; 

- reabilitare cămin cultural 
Maxenu (tâmplăria şi 
zidărie) din comuna 
Ţinteşti = 150 de mii lei; 

- construcţie cămin cultural 
Ţinteşti cu bibliotecă din 
comuna Ţinteşti = 300 de 
mii lei; 

 
 
Sursa de finantare: Fond de rezerva 
bugetară la dispozitia Guvernului 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului, Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în masă 
a Camerei deputaţilor şi domnul 
senator Ion Vasile – PSD+PC 
 

anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

574.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se introduce o anexă nouă - Anexa 
3/27/02b – Unităţi de cult care 
beneficiază de prevederile OG nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute în 
România, aprobară cu modificări 
şi completări prin Legea 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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nr.125/2002, pe anul 2009 pentru 
următoarele unităţi de cult: 
 
- Parohia Ortodoxă din satul Răstoci, 
comuna Ileanda, judeţul Sălaj 50 mii 
lei; 
 - Parohia Ortodoxă din Moşna – 
Biserica „Sf. Nicolae”, localitatea 
Moşna, judeţul Sibiu   200 mii lei; 
 - Parohia Ortodoxă din localitatea 
Aţel, judeţul Sibiu   100 mii lei 
 - Biserica Greco - Catolică din 
localitatea Axente Sever, judeţul 
Sibiu 50 mii lei; 
- Biserica Greco-Catolică 
«Adormirea Maicii Domnului» din 
localitatea Mediaş, judeţul Sibiu  
100 mii lei; 
 - Parohia Ortodoxă Mediaş -Biserica 
«Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel» din 
localitatea Mediaş, judeţul Sibiu  100 
mii lei; 
 - Parohia Ortodoxă din Şmig - 
Biserica «Sf. Treime şi Sf. 
Arhangheli »  din localitatea Şmig, 
judeţul Sibiu 100 mii lei; 
 - Parohia Ortodoxă Geacăş – 
Biserica «Sf. Arh. Mihail şi Gavriil», 
localitatea Geacăş, judeţul Sibiu    50 
mii lei; 
 - Parohia Ortodoxă Boian –Biserica 
«Sf. Arh. Mihail şi Gavriil », 
localitatea Boian, judeţul Sibiu     50 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
Mentionăm că pentru susţinerea 
lăcaşurilor de cult sunt prevazute 
in bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional în poziţia globală la 
titlul Alte cheltuieli alin. 
Sustinerea cultelor, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     
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mii lei; 
 - Parohia Ortodoxă Richiş –Biserica 
«Sf. Arh. Mihail şi Gavriil », 
localitatea Richiş, judeţul Sibiu     50 
mii lei; 
 - Parohia Ortodoxă din localitatea 
Brădeni, judeţul Sibiu   100 mii lei; 
 - Parohia Ortodoxă din localitatea 
Iacobeni, judeţul Sibiu   100 mii lei; 
 - Parohia Ortodoxă din localitatea 
Alţana, judeţul Sibiu   100 mii lei; 
 - Parohia Ortodoxă din Copşa Mare 
–Biserica «Sf. Arh. Mihail şi 
Gavriil », localitatea Copşa Mare, 
judeţul Sibiu  50 mii lei; 
 - Parohia Ortodoxă din Şeica Mică –
Biserica «Sf. Arh. Mihail şi 
Gavriil », localitatea Şeica Mică, 
judeţul Sibiu 50 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 
Autori: Comisia pentru buget, 
activitate bancară şi piaţă de capital, 
domnul senator PSD-PC Viorel 
Arcaş 

575.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea urmatoarelor 
sume pentru obiective din judetul 
Cluj: 
 
1. Reabilitare Cămin Cultural 
Aiton şi Cămin Cultural Rediu, 

 
 
 
 
Lucrări de reparaţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât 
formularea este vagă şi nu toate 
naturile de cheltuieli pentru care 
se fac propuneri au bază legală 
pentru a fi finanţate din bugetul 
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comuna Aiton, jud. Cluj 
Valoare proiect: 150.000 RON 
2. Construire Sală festivităţi 
localitatea Rogojel, comuna 
Săcuieu, jud. Cluj 
Valoare proiect: 2.400.000 RON 
3. Lucrări la Biserica 
Protopopiatului Ortodox Huedin, 
oraşul Huedin, jud. Cluj 
Valoare proiect: 250.000 RON 
4. Lucrări la Biserica Sfânta Troiţă 
localitatea Feleac, comuna Feleac, 
jud. Cluj 
Valoare proiect: 250.000 RON 
5. Cămin Cultural Căianu, comuna 
Căianu, jud. Cluj 
Valoare invesiţie: 670.000 RON 
6. Cămin Cultural Cătina, comuna 
Cătina, jud. Cluj 
Valoare proiect: 100.000 RON 
7. Achiziţionare sală pentru Cămin 
Cultural comuna Cătina, jud. Cluj 
Valoare proiect: 200.000 RON 
8. Reparaţii Cămin cultural Urca, 
comuna Viişoara, jud. Cluj 
Valoare proiect: 300.000 RON 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă dispoziţia Guvernului si 
Fondul de interventii al Guvernului 
 
Autori: Senator PSD+PC Cordos 
Alexandru, deputati PSD+PC Vasile 

 
 
Construcţie Sală festivităţi 
 
 
 
Finalizare lucrări 
 
 
 
Finalizare lucrări 
 
 
 
Finalizare lucrări 
 
 
Reabilitare Camin 
 
 
Achizitionare sala 
 
 
Lucrări de reparaţii 

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional. (lucrări 
de reparaţii, construcţie sală 
festivităţi, reabilitare cămin, 
achiziţionare sală). În ceea ce 
priveste “finalizare lucrări”, in 
cazul căminelor culturale,  
termenul este vag formulat şi nu 
este clar dacă se referă la 
finalizare de construcţii, singura 
natură de cheltuieli posibil de 
finanţat, potrivit OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale. 
Totodată, sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului precum şi Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzute în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se vor utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Filip Soporan si Cornel Itu 
576.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 

Cultelor si Patrimoniului National 
Se propune introducerea unei  anexe 
noi 3/27/02b, pentru urmatoarele 
unitati de cult: 
 

- Biserica Sfintii Imparati 
“Constantin si Elena” – loc. 
Vorona – jud. Botosani – 80 
mii lei 

- Biserica Sfintii Imparati 
“Constantin si Elena” loc. 
Dorohoi– jud. Botosani – 150 
mii lei 

Sursa de finantare: Suma de 
230 mii lei se asigura in cadrul 
sumelor alocate Ministerului 
Culturii la titlul “Alte cheltuieli”. 

 
Autor: Senator  Marcu Gheorghe - 
PSD 

- pentru refacerea picturilor 
bisericii 

- pentru finalizarea 
constructiei 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât pentru 
susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală iar ordonatorul principal 
de credite decide asupra 
repartizării pe unitaţi de cult 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr. 82/2001 privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

577.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea sumei de 
305.000 lei pentru Festivalul 
Internaşional al Muzicii şi Dansului, 
ediţia XXXV 2009 din oraşul 
Constanţa, jud. Constanţa  

 
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
Autori: Comisia pwnreu cultură, artă 

Amendament admis de Comisia 
pwnreu cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă din Senat, 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 
din Camera Deputaţilor, 
 
Obiectiv de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât  acesta 
nu este clar formulat, 
nespecificându-se de la ce titlu 
de cheltuieli ar trebui alocată 
suma respectivă. Totodată, sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 506 -

şi mijloace de informare în masă din 
Senat, Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă din 
Camera Deputaţilor, domnul senator 
PSD Alexandru Mazăre şi domnul 
deputat PSD Eduard Stelian Martin. 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

578.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea sumei de 
350.000  lei pentru finalizarea 
construcţiei şi dotări aşezământ 
socio caritativ biserica Sf Ioan 
Botezătorul din oraşul Eforie Sud, 
jud Constanţa. 
 
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pwnreu cultură, artă 

şi mijloace de informare în masă din 
Senat, Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă din 
Camera Deputaţilor, domnul senator 
PSD Alexandru Mazăre şi domnul 
deputat PSD Eduard Stelian Martin. 

Amendament admis de Comisia 
pwnreu cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă din Senat, 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 
din Camera Deputaţilor, 
 
Obiectiv de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea „aşezămintelor socio 
caritative” din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional. Astfel, 
în Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România, aprobate prin 
H.G.nr.1470/2002, nu se 
regăsesc nominalizate astfel de 
unităţi în categoria „lăcaşelor de 
cult”.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

579.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea sumei de 
3.000.000 lei pentru proiectare şi 
construirea unui nou sediu al Casei 
de Cultură din oraşul Eforie, jud. 
Constanţa. 
 
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pwnreu cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă din 
Senat, Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă din 
Camera Deputaţilor, domnul senator 
PSD Alexandru Mazăre şi domnul 
deputat PSD Eduard Stelian Martin. 

Amendament admis de Comisia 
pwnreu cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă din Senat, 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 
din Camera Deputaţilor, 
 
Obiectiv de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu pentru proiectare 
şi construire case de cultură.  
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

580.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional, Anexa 3/27 cu 
suma de 1.500 mii lei, pentru: 
 

 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
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Palatul Culturii, municipiul 
Drăgăşani, judeţul Vâlcea 
 
Sursă de finantare: În cadrul 
sumelor la capitolul 67.01 „Cultură, 
recreare şi religie” titlul 59 „Alte 
cheltuieli” 
 
Autor: domnul deputat PSD+PC 
Vasile Bleotu 
 

Întrucât în prezent clădirea a fost 
retrocedată proprietarului, suma 
este necesară unei noi investiţii în 
acest scop, iar în Municipiul 
Grăgăşani nu există nici un alt 
edificiu de cultură generală. 

Patrimoniului Naţional a unei 
astfel de unităţi. În conformitate 
cu prevederile OUG 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban,  deci nuşi pentru 
demararea unor investiţii noi. 

581.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la capitolul 
6701 „ Cultura, recreare si religie”, 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, art.12 
„Sustinerea cultelor”  cu suma de 
280 mii lei, pentru continuarea 
lucrarilor de investitii la Catedrala 
Coborârea Sfântului duh – Paşcani – 
Municipiul Paşcani 
 
Sursa de finanţare: Administraţia 
Prezidenţială 
 
Autor: domnul senator PSD+PC 
Constantinescu Florin 
 

Lucrarea de investitie a fost 
începută în anul 1988. Din lipsa 
fondurilor s-a realizat fundaţia şi 
foarte puţin din lucrările de elevaţie 
şi structură. Întreruperea lucrărilor 
ar duce la deteriorarea construcţiei 
ceea ce ar însemna pierderi şi 
suplimentări băneşti. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  
în  raport  cu sarcinile  ce-i  
revin  acestei  instituţii, pe  anul  
2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
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-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 

582.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la capitolul 
6701 „ Cultura, recreare si religie”, 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, art.12 
„Sustinerea cultelor”  cu suma de 
280 mii lei, pentru următoarele 
unităţi de cult din judeţul Suceava: 
- Catedrala Maicii Domnului, 

Gura Humorului 100 mii lei; 
- Biserica Sfânta Vineri, Suceava 

100 mii lei; 
- Mânăstirea Rîşca, comuna Râşca 

30 mii lei; 
- Biserica Sfântu Dumitru, loc. 

Ciprian Porumbescu 50 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 
Autor: domnul senator PSD- Mîrza 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea finalizării unor biserici noi 
şi a unor biserici în stare avansată 
de degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.     În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
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Gavril 
 

este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  

583.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la capitolul 
6701 „ Cultura, recreare si religie”, 
titlul 70 „Cheltuieli de capital”, 
art.03 „Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe”  cu suma de 200.000 
lei, pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Biserica Ortodoxă 
”Înălţarea Domnului” sat Buznea, 
comuna Ion Neculce, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului-Ministru 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul  
deputat PSD Vasile Mocanu 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
S-a depăşit 15 ani de când s-a 
început construcţia. Satul nu mai 
are fonduri pentru terminarea 
construcţiei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul 70 “Cheltuieli de capital”  
pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar lăcaşurile de 
cult nu sunt subordonate 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece nu există un 
“Fond de rezervă al Primului-
Ministru”.  

584.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la capitolul 
6701 „ Cultura, recreare si religie”, 
titlul 70 „Cheltuieli de capital”, 
art.03 „Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe”  cu suma de 150.000 
lei, pentru reparaţii capitale la 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul 70 “Cheltuieli de capital”  
pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar lăcaşurile de 
cult nu sunt subordonate 
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Biserica Ortodoxă ”Sfântul 
Gheorghe”, sat Cozmeşti, comuna 
Stolniceni Prăjescu, judeţul Iaşi 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului-Ministru 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul  
deputat PSD Vasile Mocanu 

Lipsa de fonduri proprii. Comuna 
nu dispune de fonduri pentru culte 
(90% agricol). 
 

ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece nu există un 
“Fond de rezervă al Primului-
Ministru”.  

585.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la capitolul 
6701 „ Cultura, recreare si religie”, 
titlul 70 „Cheltuieli de capital”, 
art.03 „Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe”  cu suma de 150.000 
lei, pentru reparatii capitale la 
Paraclisul Bisericii Ortodoxe 
”Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Brăteşti, comuna Stolniceni Prăjescu, 
judeţul Iaşi, Parohia Sfântul Neculai 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului-Ministru 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul  

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Lipsa de fonduri proprii. Activitate 
100% agricolă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul 70 “Cheltuieli de capital”  
pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar lăcaşurile de 
cult nu sunt subordonate 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece nu există un 
“Fond de rezervă al Primului-
Ministru”.  
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deputat PSD Vasile Mocanu 
586.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 

Cultelor si Patrimoniului National 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la capitolul 
6701 „ Cultura, recreare si religie”, 
titlul 70 „Cheltuieli de capital”, 
art.03 „Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe”  cu suma de 150.000 
lei, pentru reparaţii capitale la 
Biserica Ortodoxă ”Pogorârea 
Sfântului Duh” – Măicuţa din oraşul 
Târgu Frumos, judeţul Iaşi, Parohia 
Sfântul Neculai 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Primului-Ministru 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul  
deputat PSD Vasile Mocanu 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Lipsa de fonduri proprii. Activitate 
100% agricolă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul 70 “Cheltuieli de capital”  
pot fi finantate numai 
cheltuielile de capital ale 
instituţiilor din subordinea 
ministerului, iar lăcaşurile de 
cult nu sunt subordonate 
ministerului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece nu există un 
“Fond de rezervă al Primului-
Ministru”.  

587.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea sumei de 
280.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de conservare-restaurare 
pictură murală-interior, Biserica  
„Sfânta Treime” – Mănăstirea 
“Sfânta Treime”, localitatea Strâmba 
–Jiu, jud. Gorj - clasat ca monument 
de arhitectură. 
 
Autor: domnul senator PSD+PC 
Toni Greblă 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, nu se 
precizează sursa de finanţare.   

588.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea sumei de 
350.000 lei pentru festivalul national 
cu participare internaţională “Seri de 
teatru antic” 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi Senator PSD 
Alexandru Mazăre, Deputat PSD 
Eduard Stelian Martin     

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Obiectiv investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar formulat, 
nespecificându-se de la ce titlu 
de cheltuieli ar urma să fie 
alocată suma.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar.  

589.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea sumei de 
560.000 lei pentru reabilitarea 
Căminului Cultural Moviliţa din 
comuna Topraisar, jud Constanţa. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Obiectiv investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 514 -

Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi Senator PSD 
Alexandru Mazăre, Deputat PSD 
Eduard Stelian Martin     

construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare.  
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

590.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional pentru: 
- Construire cămin cultural în 
comuna Vama Buzăului, sat Buzăiel, 
suma necesară 150.000 euro.  

- Reabilitare cămin cultural în 
comuna Moeciu, sat Moeciu de Sus, 
judeţul Braşov; suma necesară 
70.000 euro. 

- Reabilitare cămin cultural în 
comuna Moeciu, sat Măgura, judeţul 
Braşov; suma necesară 70.000 euro.  

 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Realizarea unui cămin cultural în 
mediul rural asigură cetăţenilor o 
modalitate educativă de ocupare a 
timpului liber. Investiţia este 
necesară cu atât mai mult cu cât, în 
ultimii ani locuitori din mediul 
rural nu mai au viaţă socială, multe 
dintre căminele culturale fiind 
retrocedate foştilor proprietari. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare şi construcţie.  
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PSD Gabriel Tiţă-Nicolescu 
     

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

591.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 32.682 mii lei 
pentru finalizarea, reabilitarea şi 
modernizarea instituţiilor de cultură 
şi lăcaşuri de cult din judeţul 
Vrancea:  
Reabilitare şi modernizare cămine 
culturale în municipii şi oraşe 

 Reabilitare şi modernizare 
cămin cultural Satu Nou 
oraşul Panciu - 1.500 mii lei  

 Reabilitare Casa de Cultură 
oraşul Odobeşti -500 mii lei  

 Reabilitare şi modernizare 
Casa de Cultură municipiul 
Adjud - 1.200 mii lei  

Reabilitare şi modernizare cămine 
culturale în comune 

 Modernizare cămin cultural 
comuna Bilieşti -1.000 mii lei 

 Reabilitare şi modernizare 
cămin cultural Boghesti şi 
Prisecani - 800 mii lei  

 Cămin cultural Ivancesti 
comuna Boloteşti -1.000 mii 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
şi lăcaşurilor de cult va duce la 
creşterea gradului de acces si 
participare la cultura, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea si punerea 
in valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se in vedere faptul ca foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale si lăcaşurilor de cult se 
afla în patrimoniul naţional.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare şi construcţie.În ceea 
ce priveşte lăcaşurile de cult, 
precizpm că sumele pentru 
susţinerea lăcaşurilor de cult 
sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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lei  
 Reabilitare cămin cultural 

comuna Bordeşti -610 mii lei  
 Construire cămin cultural Sat 

Dălhăuţi şi Construire cămin 
cultural Sat Bonţeşti comuna 
Cîrligele - 1.000 mii lei  

 Reabilitare cămin cultural 
Ciorăşti şi Mihălceni -1.000 
mii lei  

 Reabilitare cămin cultural 
comuna Coteşti -100 mii lei  

 Reabilitare cămin cultural 
comuna Fitioneşti -1.000 mii 
lei  

 Reabilitare cămin cultural 
comuna Garoafa -500 mii lei  

 Reabilitare cămin cultural 
comuna Goleşti -1.000 mii lei 

 Modernizare cămin cultural 
comuna Gologanu -1.055 mii 
lei  

 Reabilitare cămin cultural 
comuna Gugeşti -510 mii lei  

 Reabilitare cămin cultural 
Dealu Lung comuna Gura 
Caliţei - 1.000 mii lei  

 Reabilitare cămin cultural 
comuna Milcovul -150 mii lei 

 Reabilitare cămin cultural 
comuna Năneşti -1.000 mii 
lei  

 Reabilitare cămin cultural 

82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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comuna Năruja -500 mii lei  
 Reabilitare cămin cultural 

comuna Nereju -190 mii lei  
 Reabilitare şi modernizare 

cămin cultural comuna 
Obrejiţa - 640 mii lei  

 Reabilitare cămin cultural sat 
Paltin - 443 mii lei  

 Reabilitare termică şi 
modernizare cămin cultural 
comuna Păuleşti - 100 mii lei  

 Amenajare cămin cultural 
Varnita, corn. Racoasa - 226 
mii lei  

 Reparaţii acoperiş, cămin 
cultural comuna Rugineşti - 
200 mii lei  

 Reabilitare cămine culturale 
Straoane de Sus si Muncelu 
comuna Straoane - 300 mii 
lei  

 Reabilitare cămin cultural 
Slobozia Ciorăşti -238 mii lei 

 Reabilitare cămin cultural 
comuna Spulber -1.000 mii 
lei  

 Reabilitare şi modernizare 
cămin cultural Tîmboieşti - 
300 mii lei  

 Modernizare cămin cultural 
comuna Tănăsoaia  

 500 mii lei  
 Reabilitare si modernizare 
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cămin cultural Bordeasca 
Noua comuna Tătăranu - 50 
mii lei  

 Reabilitare şi modernizare 
cămin cultural comuna Vidra 
- 985 mii lei  

 Reabilitare si modernizare 
cămin cultural comuna 
Vîrtşcoiu - 1.000 mii lei  

 Reabilitare cămin cultural 
comuna Vulturu -180 mii lei  

Construire lăcaşuri de cult - biserici 
în  
comune 
- Reabilitare Biserica Mihalceni 
comuna Ciorăşti 
- 100 mii lei 

 Sala prăznuire Budesti şi 
Cotesti comuna Coteşti - 50 
mii lei  

 Reabilitare Biserici la 
Parohiile I şi II comuna 
Gologanu - 80 mii lei  

 Clopotniţă Măicăneşti şi 
Clopotniţă Slobozia Boţeşti 
comuna Măicăneşti - 100 mii 
lei  

 Construire biserică sat 
Milcovul comuna Milcovul - 
1.300 mii lei  

 Reabilitare Biserica Sf. 
Dumitru comuna Obrejita - 
310 mii lei  
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 Reabilitare pictura la biserica 
„Sf. Apostoli Petru si Pavel” 
comuna Paltin - 100 mii lei  

 Construire biserică comuna 
Paul eşti - 215 mii lei  

 Construire Casa de prăznuire, 
sat Jiliste, pictura Biserica 
Jiliste, construire biserica sat 
Armeni comuna Slobozia 
Ciorăşti - 500 mii lei  

 Reabilitare cele doua biserici 
din comuna  

Tîmboieşti - 400 mii lei 
- Reabilitare lăcaş de cult comuna 
Vulturu - 250 mii lei 
Construire   lăcaşuri   de   cult   -   
biserici   în municipii şi oraşe 
- Sistematizare Schitul Sf. Teodosie 
de la Brazi 
oraşul Panciu - 2.500 mii lei 
- Biserica Cartier sinistraţi si Biserica 
Cazacii  
oraşul Odobeşti - 2.000 mii lei 
- Finalizarea a trei lăcaşuri de cult 
municipiul  
Adjud - 3.000 mii lei 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
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Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi senator PSD 
Miron Tudor Mitrea şi deputaţi PSD 
Cristian Sorin Dumitresci, Angel 
Tîlvăr şi Nicolae Ciprian Nica 
     

592.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Programul de reabilitare a 
monumentelor istorice şi de 
construire, consolidare şi 
modernizare a instituţiilor publice de 
cultură de importanţă deosebită, din 
România /propunere 2009.....144.346 
mii lei din care 400 mii lei pentru 
reabilitarea pardoselii bisericii 
romano catolice al Parohiei Romano 
Catolică Braşov Centru, Str. 
Mureşenilor,  Nr.19. 
 
 Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnii 
deputaţi UDMR Márton Árpád 
Francisc, Farkas Anna Lili, Varga 
Attila,  Lakatos Petru şi Erdei 
Doloczki Istvan 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Biserica  este singura biserică 
construită în stil baroc, are o 
vechime de peste 300 de ani şi 
pardoseala este foarte deteriorată 
are multe denivelări, dând 
posibilitate  producerii de multe 
accidente. 

Se propune respingerea, întrucât 
sumele pentru monumente 
istorice sunt prevăzute în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţie 
globală , iar ordonatorul 
principal de credite decide 
asupra repartizării pe unitaţi. 
Acelaşi lucru este valabil şi 
pentru sumele aferente susţinerii 
unităţilor de cult. De altfel, nu se 
precizează nici sursa de 
finanţare.    

593.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

 Programul de reabilitare a 
monumentelor istorice şi de 
construire, consolidare şi 
modernizare a instituţiilor publice de 
cultură de importanţă deosebită, din 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 

Se propune respingerea, întrucât 
sumele pentru monumente 
istorice sunt prevăzute în bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţie 
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România /propunere 2009.....144.346 
mii lei din care 450 mii lei pentru 
reabilitarea bisericii romano catolice 
Iosefus Calasantius al Parohiei Rom 
Cat. Nr. 1din Mun. Carei, jud. Satu 
Mare  
 
 Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnii 
deputaţi UDMR Márton Árpád 
Francisc, Farkas Anna Lili, Varga 
Attila,  Lakatos Petru şi Erdei 
Doloczki Istvan 

Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Biserica este construită în stil 
baroc, constituie monument istoric 
şi are o vechime de peste 300 de 
ani, necesită o reabilitare internă şi 
externă complexă. 

globală , iar ordonatorul 
principal de credite decide 
asupra repartizării pe unitaţi. 
Acelaşi lucru este valabil şi 
pentru sumele aferente susţinerii 
unităţilor de cult. De altfel, nu se 
precizează nici sursa de 
finanţare.    

594.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
150.000 lei pentru Protoieria Dr. 
Tr. Severin I (Nord). 
  
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 Construcţii, amenajări, dotări. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
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aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

595.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
330.000 lei pentru Episcopia 
Severinului şi Strehaiei. Centrul 
Eparhial - sediul administrativ. 
 
  
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
  Reparaţii, dotări, amenajări. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

596.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
150.000 lei pentru  Protoieria Baia 
de Aramă.   
 
 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
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Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

    
Construcţii, amenajări, dotări. 
 
 

decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

597.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
270.000 lei pentru Episcopia  
Severinului şi Strehaiei. 
  
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
Construcţii, amenajări, dotări. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
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Primului ministru”.   
598.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 

Cultelor si Patrimoniului National 
Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
150.000 lei pentru Protoieria 
Strehaia. 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
Construcţii, amenajări, dotări. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

599.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
150.000 lei pentru Protoieria Vânju 
Mare. 
  
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
Pentru construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

600.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
150.000 lei pentru Protoieria  Dr. 
Tr. Severin II (Sud). Sediul 
Administrativ. 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
Pentru construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

601.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
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National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
1.200.000 lei pentru Mănăstirea 
Vodiţa. „Sfântul Antonie cel 
Mare”. 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
  
 

pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

602.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
1.400.000 lei pentru Mănăstirea  
Godeanu „Sf. Ioan Evanghelistul”. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
 Construcţii chilii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 527 -

arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

603.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
700.000 lei pentru Mănăstirea 
Cerneţi. „Sfânta Treime”. 
   
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
 Restaurare pictură, proiectare 
ansamblu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

604.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
800.000 lei pentru Mănăstirea  

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
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Jiana. „Sfântul Iuliu Veteranul” 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
 Construcţii chilii.  
 

Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

605.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
200.000 lei pentru Mănăstirea 
Topolniţa. „Tăierea Capului 
Sfântului Ioan Botezătorul” 
    
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
 Construcţii, amenajări clădiri. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
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deputat  PSD Eugen Nicolicea aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

606.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
200.000 lei pentru Mănăstirea  
„Sfânta Ana” – Orşova 
 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
  Schimbare acoperiş şi restaurare 
complex monahal. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

607.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
500.000 lei pentru Mănăstirea 
Coşuştea Crivelnic. „Sf. Cuviosul. 
Pahomie cel Mare” 
   

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
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Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

    
   Construcţii, pod acces. 
 
 

decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

608.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
350.000 lei pentru Mănăstirea  
Strehaia. „Sfânta Treime” 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
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Primului ministru”.   
609.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 

Cultelor si Patrimoniului National 
Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
130.000 lei pentru Mănăstirea  
Mraconia. „Sfânta Treime”. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
 Construcţii, pictură. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

610.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
700.000 lei pentru Mănăstirea  Baia 
de Aramă. „Sfinţii Voievozi”. 
   
 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
 Construcţii, reparaţie biserică, 
restaurare pictură. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

 
 
 

82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

611.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
500.000 lei pentru Mănăstirea  
Gura Motrului Biserica „Cuvioasa 
Paraschieva”. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
   Restaurare pictură. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

612.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
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National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
400.000 lei pentru  Parohia Baia de 
Aramă. „Sfântul Iustin Martiriul 
şi Filosoful”. 
  
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
   Restaurare pictură. 
 
 
 

pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

613.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
400.000 lei pentru  Parohia  Bala 
„Sf. Ghelasie”. 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
 Construcţie. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
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Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

614.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
100.000 lei pentru  Parohia  Prejna. 
„Sf. Apostoli Petru şi Pavel” 
  
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
 Construcţie. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

615.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
100.000 lei pentru  Parohia Dâlma. 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
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„Sf. Ioan cel Nou”. 
   
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
 Construcţie şi pictură. 
 
 
 
 

Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

616.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de 
100.000 lei pentru  Parohia  
Ponoarele. Sf.. Cuviosul. Nicodim 
de la Tismana.      
   
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
 Construcţie şi pictură. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
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aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   

617.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de: 
 
- 400.000 lei pentru  Parohia „Sf. 
Ghelasie” Dr. Tr. Severin. „Sf. 
Ghelasie”;       
- 170.000 lei pentru  Parohia 
Crainici Filie Iupca „Sf. 
Gheorghe” ;                       
- 350.000 lei pentru  Parohia Calea 
Tg. - Jiului. „Sf. Ioan Gură de 
Aur”; 
- 350.000 lei pentru  Parohia „Sf. 
Ilie” Dr. Tr. Severin. Sf. Proroc 
Ilie Tesviteanul”; 
- 200.000 lei pentru  Parohia 
Baloteşti. „Soborul Sfinţilor 12 
Apostoli”; 
- 300.000 lei pentru  Parohia 
Cujmir II. Biserica „Sf. Apostol 
Andronic”; 
- 300.000 lei pentru  Parohia Calea 
Hinovei. „Sf. Dorothei de Gaza”. 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
 Construcţie. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 537 -

Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

618.  Anexa nr.3/27   Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 27, jud. 
Mehedinţi, alocarea sumei de: 
 
- 120.000 lei pentru  Parohia 
Naşterea Maicii Domnului Dr. Tr. 
Severin. „Naşterea Maicii 
Domnului” ;       
- 250.000 lei pentru  Parohia  
Godeanu -Filie Păuneşti. „Sântul 
Ioan Botezătorul”;       
- 100.000 lei pentru  Parohia  
Baloteşti Filie - Schitul de Sus. 
„Sfântul Prooroc Ilie”; 
- 100.000 lei pentru  Parohia  
Marga. „Sfântul Grigorie 
Dascălul”; 
- 100.000 lei pentru  Parohia 
Cireşul - Filie sat Negruşa. „Sf. 
Leontie de la Rădăuţi”; 
- 100.000 lei pentru  Parohia 
Jidoştiţa. „Soborul celor 12 
Apostoli”; 
- 100.000 lei pentru  Parohia 
Dudaşul Cerneţiului. „Sf. 
Gheorghe”; 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
    
 Construcţie, pictură. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu există un 
„Fond aflat la dispoziţia 
Primului ministru”.   
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- 100.000 lei pentru  Parohia 
Dumbrava de Sus. „Sf. Mc. Iuliu 
Veteranul”; 
- 100.000 lei pentru  Parohia 
Halânga, filie sat Puţinei. „Sf. 
Martiri de la Niculiţel”. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul aflat la 
dispoziţia Primului ministru.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PSD Eugen Nicolicea 

619.  Anexa nr.3/27/23   Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, Poziţia 35, jud. Suceava, 
alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
Complexului Muzeal Bucovina 
pentru organizarea sărbătoririi a 650 
de ani de la întemeierea Moldovei. 
 
   
Surse de finanţare:  Alocare din 
suma prevăzuta in buget.           
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
   Necesitatea marcării in plan 
social si cultural a unui eveniment 
de importanta istorica. 
 
   
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este greşit 
formulat. Astfel, nu există 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National poziţia la 
care se face referire. Totodată, 
sursa de finanţare este generic 
precizată.  
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Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat  PNL Mircea Irimescu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL  

 

620.  Anexa nr.3/27/23   Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, jud. Buzău, alocarea 
sumei de 200.000 lei pentru 
reabilitarea căminului cultural din 
comuna Florica. 
    
Surse de finanţare: Prin Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului   
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor, domnul senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu şi 
domnii deputati PNL George Adrian 
Scutaru şi Titi Holban    
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL  

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
  
Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
- Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
- de acest Cămin Cultural urmează 
să beneficieze  1700 persoane. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare.  
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

621.  Anexa nr.3/27/23   Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, jud. Buzău, alocarea 
sumei de 1.500 mii lei pentru 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
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demararea lucrărilor de  reabilitare 
a Casei de Cultură din Berca, 
comuna Berca, judeţul Buzău. 
 
Surse de finanţare: Prin Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului   
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor, domnul senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu şi 
domnii deputati PNL George Adrian 
Scutaru şi Titi Holban    
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL  

mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
  
Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
- Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
-de acest Cămin Cultural urmează 
să beneficieze 8500 persoane. 
 
 
 
 
 

înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare.  
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

622.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Cap. 67.01 
"Cultură, recreere  şi religie" cu 
suma de 50.000 mii lei, defalcată 
astfel: 
 
Titlul 20. -  "Bunuri şi servicii",  
alin. 20.30.30 –  
 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii -     
                                                             

 Admis de  Comisia pentru cultură, 
artă şi mijloace de informare în 
masă a Senatului şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare 
în masă a Camerei Deputaţilor 
 
 
Motivatia admiterii 
Muzeologia de urgenţă;  Proiecte şi 
programe culturale. Digitizarea 
resurselor culturale şi crearea 
Bibliotecii digitale a României 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2009 
este limitat si se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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20.000 mii lei   
 
 Sursa de  Finanţare Fond:Rezervă 
Bugetară                                                
Autor  Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 

 
Motivatia respingerii 
 

623.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Cap. 67.01 
"Cultură, recreere  şi religie" Titlul 
51 " Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice", alin. 
51.01.01 - Transferuri către instituţii 
publice"  cu suma de 20.000 mii lei 
 
 Sursa de  Finanţare Fond:Rezervă 
la dispozitia Primului Ministru    
 
                                                             
Autor  Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 

 Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii 
Protejarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural naţional - 
P.N.R.;                            Programe 
şi proiecte culturale derulate prin 
instituţiile subordonate MCCPN 
 
Motivatia respingerii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât la 
fumdamentarea proiectului de 
buget pe anul 2009 s-au avut în 
vedere sarcinile Ministerului 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului National şi a 
instituţiilor aflate în subordinea 
acestuia. Astfel, in proiectul de 
buget pe anul 2009 au fost 
prevazute sume pentru 
Programul Natţional de Restuare 
şi pentru programe si proiecte 
culturale derulate prin institutiile 
din subordine.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere intrucât nu este 
corect formulată.   

624.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Cap. 67.01 
"Cultură, recreere  şi religie" Titlul 

 Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 

Se propune respingerea 
amendamentului.  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere intrucât nu este 
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70      "Active nefinanciare" defalcat 
astfel: 
- alin. 71.01.03 - Mobilier, aparatură 
birotică şi alte active corporale  
6.500 mii lei; 
 
- alin.  71.03  – Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 3.500 mii lei  
Total 10.000 mii lei                              
 
 Sursa de  Finanţare Fond:Rezervă 
la dispozitia Primului Ministru   
                                                             
Autor  Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 

mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii 
Monumentul Marii Uniri - 5.500 
mii lei;                         Digitizarea 
resurselor culturale şi crearea 
Bibliotecii digitale a României 
(achiziţii de soft şi calculatoare) - 
1.000 mii lei ; 
 Reparaţii capitale la sediul din 
Strada Nicolae Filipescu - sediul 
Secretariatului General pentru culte 
- 3.500 mii lei 
 
Motivatia respingerii 
 

corect formulată.   

625.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, la Proiect Cămine 
culturale dezvoltare şi durabilă, 
Poziţia 20, jud. Gorj, alocarea sumei 
de 3000 mii lei pentru obiectivul: 
„Reabilitare Cămin cultural 
Călugăreni, comuna Padeş”.  
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii impune 
reabilitarea de urgenţă a acestui 
obiectiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
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şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 reabilitare .  
Nici in ceea ce priveste sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

626.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune alocarea sumei de 
350.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a clădirii 
Şcolii Costişa si transformare în Sală 
de Festivităţi, comuna Homocea, 
judeţul Vrancea.  
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PNL Nini Săpunaru 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
lucrările de reabilitere a şcolilor 
nu intră în sfera de finanţare a 
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National 

627.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune alocarea sumei de 
250.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare şi reparaţia 
acoperişului la Căminul Cultural, sat 
Homocea, comuna Homocea, judeţul 
Vrancea.  
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Clădirea  se găseşte  intr-o stare de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
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Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PNL Nini Săpunaru 

uzură avansată . Vechimea acesteia  
impune reconsolidarea.  
Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţilor 
menţionate. 

Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare şi reparaţii.  
 

628.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune alocarea sumei de 
260.430 lei pentru realizarea 
documentaţiei şi depunerea 
proiectelor pentru: Reabilitare Cămin 
Cultural, în satul Poiana Vărsătura, 
comuna Jariştea, judeţul Vrancea.  
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PNL Nini Săpunaru 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Realizarea şi depunerea proiectelor 
pentru accesarea de fonduri 
europene pentru aceste investiţii 
este primul pas către obţinerea 
sumelor necesare derulării acestor 
proiecte. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare.  
 

629.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune alocarea sumei de 
1.500.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a unui 
Cămin Cultural în comuna Slobozia 
Bradului, judeţul Vrancea.  
 
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
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arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PNL Nini Săpunaru 

evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
demararea lucrărilor de 
construcţie.  
 

630.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate la Cap. 6701 Cultură, 
recreare şi religie pentru judeţul 
Bihor în vederea realizării 
următoarelor obiective de investiţii: 

- Cămin cultural în Remeti, 
comuna Bulz cu suma de 800 
mii lei 

- Construcţie Cămin Cultural, 
comuna Sârbi, cu suma de 
850 mii lei 

Sursa de finanţare: Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
Naţional 
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi doamna 
deputat PNL Lucia Varga 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea activităţii unităţilor 
de cultură din spaţiul rural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
demararea lucrărilor de 
construcţie. Totodată, nu se 
precizează sursa de finanţare. 
 

631.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul: REABILITARE 
CĂMIN CULTURAL, sat 
Ciupelniţa, sat Dumbrava  cu suma 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru  Administraţia 
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de 220 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi deputaţi  
PNL: Adriana Săftoiu, Graţiela 
Gavrilescu, Cristian Burlacu şi 
senator PNL Teodor Meleşcanu, 

mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Este un proiect integrat privind 
infrastructura fizica de baza si 
conservarea moştenirii culturale, ce 
urmează a fi depus cf.  GS - M322 
Suma este necesară pentru 
reabilitarea căminului cultural din 
satul Ciupelniţa, judeţul Prahova.  
 

Prezidenţială au  fost  stabilite  
în  raport  cu sarcinile  ce-i  
revin  acestei  instituţii, pe  anul  
2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 

632.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Renovare şi 
extindere prin supraetajare cămin 
cultural”, sat Călineşti, com. Floreşti, 
cu suma de 600.000 mii lei  
 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
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Sursa de finanţare: Îmbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi deputaţi  
PNL: Adriana Săftoiu, Graţiela 
Gavrilescu, Cristian Burlacu şi 
senator PNL Teodor Meleşcanu, 

Motivaţia admiterii: 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
demararea lucrărilor de renovare 
şi extindere. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
nu este viabilă 
 

633.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reabilitare cămine 
culturale în satul Banului, Lunca 
Prahovei, Cocorastii Caplii şi 
construire cămin cultural în 
Măgureni, com. Măgureni, cu suma 
de 4.000.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Îmbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi deputaţi  
PNL: Adriana Săftoiu, Graţiela 
Gavrilescu, Cristian Burlacu şi 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
demararea lucrărilor de 
reabilitare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
nu este viabilă 
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senator PNL Teodor Meleşcanu, 
634.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 

Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate la Cap. 6701 Cultură, 
recreare şi religie pentru judeţul 
Vaslui în vederea realizării 
următoarelor obiective de investiţii: 
Cămin cultural, comuna Deleni cu 
suma de 400 mii lei 
Cămin Cultural, comuna Bogdana, 
cu suma de 100 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
senator PNL Cristian David şi 
domnii deputaţi PNL Dan Bordeianu 
şi Dan Mihai Marian 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea activităţii unităţilor 
de cultură din spaţiul rural. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
demararea lucrărilor de 
contrucţie. Totodată, nu se 
precizează sursa de finanţare . 
 

635.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru: 
1.obiectivul „Cămin cultural”, 
COMUNA BAIA  DE CRIŞ, cu 
suma de 6.800 mii lei   
2. obiectivul „Reabilitare Cămin 
Cultural", COMUNA Densuş,   cu 
suma de 500 mii lei 
3. obiectivul „Reabilitare    cămin    
cultural,.    Comuna Sarmizegetusa, 
suma de 150 mii lei 
4. pentru obiectivul „Reabilitare    
cămin    cultural,  in    satul Hobiţa 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Necesitatea finalizării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
culturală  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  
în  raport  cu sarcinile  ce-i  
revin  acestei  instituţii, pe  anul  
2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
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Grădişte, Comuna Sarmizegetusa, cu 
suma de cu suma de 350 mii lei  
5. obiectivul „Reabilitare    cămin    
cultural,,    in    satul Breazova,    
Comuna    Sarmizegetusa,    cu suma 
de cu suma de 150 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi Senator PNL 
Dan-Radu Ruşanu şi Deputat PNL 
Radu Bogdan Ţimpău , Deputat PNL 
loan Timiş 

serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 
 

636.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Construcţie 
biserica,, in satul Săliştioara, 
Comuna Vălişoara, cu suma de 300 
mii lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi Senator PNL 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Finalizare lucrare de importanta 
religioasa pentru cetăţenii comunei  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare ce urmează a 
fi alocată nu poate fi avută în 
vedere, deoarece fondurile 
alocate Camerei Deputaţilor au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu; 
-De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia 
României, revizuită. 
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Dan-Radu Ruşanu şi Deputat PNL 
Radu Bogdan Ţimpău , Deputat PNL 
loan Timiş 

637.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune alocarea sumelor pentru 
următoarele obiective:  

 reabilitare si dotare Cămin 
Cultural, Loc Bistreţ – 200 
mii lei  

 reabilitare Cămin Cultural, 
loc Ciubega – 180 mii lei  

 renovarea Căminului 
Cultural, loc Seaca de Pădure 
– 100 mii lei  

 Modernizare Cămin Cultural, 
loc Secuieşti – 150 mii lei  

 Reabilitare Cămin Cultural 
sat Cornita, loc Cernăteşti – 
30 mii lei  

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnii 
deputaţi PNL Mihai Voicu şi Ionuţ 
Stroe 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale din 
localităţile judeţului Dolj.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  
în  raport  cu sarcinile  ce-i  
revin  acestei  instituţii, pe  anul  
2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 
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638.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 

Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune alocarea  sumelor la 
Cap.6701   „Cultură,   recreere  şi 
religie” pentru Judeţul Bacău în 
vederea realizării următoarelor 
obiective: 

1. MODERNIZARE         SI 
EXTINDERE      CĂMIN      
CULTURAL ITESTI, cu suma de 
1.200 mii lei  

2.   CĂMIN CULTURAL SAT 
LESPEZI, comuna Gîrleni, cu suma 
de 3.000 mii lei 
3. REPARAŢII CAPITALE CĂMIN 
CULTURAL LUIZI CALUGARA , 
comuna Luizi Călugăra, cu suma de 
60.mii lei  
4. R.K.CAMIN CULTURAL 
VALEA ARINILOR, comuna 
Măgireşti, cu suma de 500 mii lei  
5. REPARAŢII CAPITALE CĂMIN 
CULTURAL , comuna Bereşti-
Bistriţa, cu suma de 800 mii lei  
6. REPARAŢIE CAPITALA 
CĂMIN CULTURAL GRIGORENI, 
866.220 mii lei  

7. CONSTRUCŢIE CENTRU 
CULTURAL IN SATUL SIRETU, 
COM.SAUCESTI, JUD.BACAU, 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură din spaţiul rural  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  
în  raport  cu sarcinile  ce-i  
revin  acestei  instituţii, pe  anul  
2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 
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comuna Săuceşti, cu suma de 200 
mii lei 
8. PROIECTARE SI EXECUŢIE 
CĂMIN CULTURAL SAUCESTI, 
comuna Săuceşti, cu suma de   100 
mii lei  
9. PROIECTARE SI EXECUŢIE 
CĂMIN CULTURAL SIRETU, 
comuna Săuceşti, cu suma de   100 
mii lei  
10. CONSTRUIRE CĂMIN 
CULTURAL SAT GISTENI-FAZA 
DE PROIECTARE, comuna 
Răcăciuni, cu suma de 1.000 mii lei  
11. REABILITARE SI 
MODERNIZARE CASA DE 
CULTURA "N.Stroe"RACACIUNI, 
comuna Răcăciuni, cu suma de 1.400 
mii lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi Deputat 
Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berea 
Grupurile  reunite  ale   PNL  din   
Camera Deputaţilor şi Senat 
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639.  Anexa nr.3/27/23   Ministerul 

Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, jud. Buzău, alocarea 
sumei de 1.000 mii lei pentru 
construirea unui cămin cultural în 
satul Tisău,comuna Tisău, judeţul 
Buzău. 
    
 
Surse de finanţare: Prin Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului   
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor, domnul senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu şi 
domnii deputati PNL George Adrian 
Scutaru şi Titi Holban    
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL  

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
  
 Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
- de acest Cămin Cultural urmează 
să beneficieze  1300 persoane. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru reparaţii 
şi modernizare. 
 

640.  Anexa nr.3/27/23   Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, jud. Buzău, alocarea 
sumei de 2.000 mii lei pentru 
reabilitarea căminelor culturale din 
satele Lipia, Merei şi Nenciuleşti, 
comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
Surse de finanţare: Prin Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului   

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
  
  Clădirile  se găsesc  intr-o stare de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
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Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor, domnul senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu şi 
domnii deputati PNL George Adrian 
Scutaru şi Titi Holban    
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL  

uzură avansată . Vechimea acestora  
impune reconsolidarea.  
- Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţilor 
menţionate. 
-de acest cămine  culturale urmează 
să beneficieze 10.000 persoane. 
 

pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

641.  Anexa nr.3/27/23   Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune la bugetul  Ministerului 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National, jud. Călăraşi, alocarea 
sumei de: 
- 700 mii lei pentru obiectivul 
„Extindere si modernizare Casa de 
Cultura”, jud. Călăraşi, localitatea 
Lehliu-Gară;   
 
- 1.071 mii lei pentru obiectivul 
,,Consolidare, renovare Camin 
cultural”, jud. Călăraşi, comuna. 
Ulmu. 
 
 
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
  
 Pentru toate aceste obiective sunt 
necesare lucrări de reabilitare, 
astfel încât aceste spaţii să devină 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
renovare, consolidare, extindere. 
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Camerei Deputaţilor, domnul deputat 
PNL Dan Ştefan Motreanu, Grupul 
Parlamentar PNL din Camera 
Deputaţilor 
 

642.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 3.500 mii lei 
pentru construcţia Căminului 
Cultural din satul Băluşeni, comuna 
Băluşeni, judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
 
În prezent comuna Băluşeni nu 
beneficiază de un Cămin Cultural. 
Această structură ideologică oferă 
celor de la sate posibilitatea 
instruirii şi informării culturale. În 
cadrul acestuia, atât tinerii, cât şi 
bătrânii pot beneficia de programe 
de natură culturală şi de activităţi 
diverse. La nivelul secolului XXI, 
Căminul Cultural se poate dota cu 
biblioteci, internet, sisteme audio-
video şi va conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. 
Motivatia respingerii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
demararea lucrărilor de 
construcţie. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

643.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
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3/27/23 cu suma de 2.500 mii lei 
pentru construcţia Căminului 
Cultural Suhărău, comuna Suhărău, 
judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

Motivatia admiterii 
În prezent comuna nu beneficiază 
de un Cămin Cultural. Această 
structură ideologică oferă celor de 
la sate posibilitatea instruirii şi 
informării culturale. În cadrul 
acestuia, atât tinerii, cât şi bătrânii 
pot beneficia de programe de natură 
culturală si de activităţi diverse. La 
nivelul secolului XXI, Căminul 
Cultural se poate dota cu biblioteci, 
internet, sisteme audio-video şi va 
conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. 
 
Motivatia respingerii 
 

OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
demararea lucrărilor de 
construcţie. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

644.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 2.700 mii lei 
pentru construcţia Căminului 
Cultural Şendriceni, comuna 
Şendriceni, judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
În prezent comuna nu beneficiază 
de un Cămin Cultural. Această 
structură ideologică oferă celor de 
la sate posibilitatea instruirii şi 
informării culturale. În cadrul 
acestuia, atât tinerii, cât şi bătrânii 
pot beneficia de programe de natură 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
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Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

culturală si de activităţi diverse. La 
nivelul secolului XXI, Căminul 
Cultural se poate dota cu biblioteci, 
internet, sisteme audio-video şi va 
conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. 
 
Motivatia respingerii 
 

construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
demararea lucrărilor de 
construcţie. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

645.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 1.200 mii lei 
pentru construcţia Căminului 
Cultural în comuna Coşula, judeţul 
Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
În prezent comuna Coşula nu 
beneficiază de un Cămin Cultural. 
Această structură ideologică oferă 
celor de la sate posibilitatea 
instruirii şi informării culturale. În 
cadrul acestuia, atât tinerii, cât şi 
bătrânii pot beneficia de programe 
de natură culturală si de activităţi 
diverse. La nivelul secolului XXI, 
Căminul Cultural se poate dota cu 
biblioteci, internet, sisteme audio-
video şi va conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
demararea lucrărilor de 
construcţie. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
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Motivatia respingerii 
 

Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

646.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 1.000 mii lei 
pentru reabilitarea Căminelor 
Culturale din localităţile  Horlăceni, 
Pădureni, Cobala, comuna 
Şendriceni, judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
 
Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
- Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Motivatia respingerii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

647.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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3/27/23 cu suma de 890 mii lei 
pentru reabilitarea Căminelor 
Culturale din localităţile  Păltiniş şi 
Horodiştea, comuna Păltiniş, judeţul 
Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

Motivatia admiterii 
Această structura ideologică oferă 
celor de la sate posibilitatea 
instruirii şi informării culturale. În 
cadrul acestuia, atât tinerii, cât şi 
bătrânii pot beneficia de programe 
de natură culturală si de activităţi 
diverse. La nivelul secolului XXI, 
Căminul Cultural se poate dota cu 
biblioteci, internet, sisteme audio-
video si va conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. Concluzionând cele 
spuse mai sus, considerăm necesară 
reabilitarea Căminelor Culturale. 
 
Motivatia respingerii 

OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

648.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 1.450 mii lei 
pentru reabilitarea Căminelor 
Culturale din satele Rediu şi 
Miorcani, comuna Rădăuţi-Prut, 
judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
Această structura ideologică oferă 
celor de la sate posibilitatea 
instruirii şi informării culturale. În 
cadrul acestuia, atât tinerii, cât şi 
bătrânii pot beneficia de programe 
de natură culturală si de activităţi 
diverse. La nivelul secolului XXI, 
Căminul Cultural se poate dota cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
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Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

biblioteci, internet, sisteme audio-
video si va conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. Concluzionând cele 
spuse mai sus, considerăm necesară 
reabilitarea Căminelor Culturale 
din comuna Rădăuţi-Prut. 
 
Motivatia respingerii 

culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

649.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 12.000 mii lei 
pentru construirea Căminului 
Cultural Unţeni, comuna Unţeni, 
judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
Această structura ideologică oferă 
celor de la sate posibilitatea 
instruirii şi informării culturale. În 
cadrul acestuia, atât tinerii, cât şi 
bătrânii pot beneficia de programe 
de natură culturală si de activităţi 
diverse. La nivelul secolului XXI, 
Căminul Cultural se poate dota cu 
biblioteci, internet, sisteme audio-
video si va conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. Concluzionând cele 
spuse mai sus, considerăm necesară 
reabilitarea Căminelor Culturale. 
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
începerea lucrărilor de construire 
a unor cămine culturale. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
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este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute apărute în cursul 
anului.. 
 

650.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 1.000 mii lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din  Mănăstireni şi Burleşti, 
comuna Unţeni, judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
Această structura ideologică oferă 
celor de la sate posibilitatea 
instruirii şi informării culturale. În 
cadrul acestuia, atât tinerii, cât şi 
bătrânii pot beneficia de programe 
de natură culturală si de activităţi 
diverse. La nivelul secolului XXI, 
Căminul Cultural se poate dota cu 
biblioteci, internet, sisteme audio-
video si va conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. Concluzionând cele 
spuse mai sus, considerăm necesară 
reabilitarea Căminelor Culturale. 
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

651.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 200 mii lei 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
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pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din  localitatea Zahoreni, 
judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

Această structura ideologică oferă 
celor de la sate posibilitatea 
instruirii şi informării culturale. În 
cadrul acestuia, atât tinerii, cât şi 
bătrânii pot beneficia de programe 
de natură culturală si de activităţi 
diverse. La nivelul secolului XXI, 
Căminul Cultural se poate dota cu 
biblioteci, internet, sisteme audio-
video si va conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. Concluzionând cele 
spuse mai sus, considerăm necesară 
reabilitarea Căminului  Cultural din 
localitatea Zăhoreni. 
 
Motivatia respingerii 

înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

652.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 1.000 mii lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural Ungureni, comuna 
Ungureni, judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
Această structura ideologică oferă 
celor de la sate posibilitatea 
instruirii şi informării culturale. În 
cadrul acestuia, atât tinerii, cât şi 
bătrânii pot beneficia de programe 
de natură culturală si de activităţi 
diverse. La nivelul secolului XXI, 
Căminul Cultural se poate dota cu 
biblioteci, internet, sisteme audio-

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
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Liviu Câmpanu video si va conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. Concluzionând cele 
spuse mai sus, considerăm necesară 
reabilitarea Căminelor Culturale. 
 
Motivatia respingerii 

urban, deci nu şi pentru 
reabilitare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

653.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 50 mii lei pentru 
reabilitarea Căminului Cultural 
Epureni, sat Epureni, comuna 
Ungureni, judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
Această structura ideologică oferă 
celor de la sate posibilitatea 
instruirii şi informării culturale. În 
cadrul acestuia, atât tinerii, cât şi 
bătrânii pot beneficia de programe 
de natură culturală si de activităţi 
diverse. La nivelul secolului XXI, 
Căminul Cultural se poate dota cu 
biblioteci, internet, sisteme audio-
video si va conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. Concluzionând cele 
menţionate mai sus, considerăm 
necesar reabilitarea Căminului 
Cultural Epureni. 
 
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
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apărute în cursul anului.. 
 

654.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iaşi la 
Anexa 3/27/23 pentru construcţia 
şi/sau reabilitarea următoarelor 
cămine culturale din judeţul Iaşi: 

- „Cămin cultural”, comuna 
Cepleniţa, cu suma de 1.000 
mii lei; 

- „Rk Cămin cultural”, 
Comuna Coarnele Caprei, sat 
Coarnele Caprei, cu suma de 
300 mii lei;  

-  „Construire cămin cultural” 
Comuna Grozeşti,  cu suma 
de1.000 mii lei; 

- Construcţie noua Cămin 
cultural”,  Comuna Rediu,  cu 
suma de 800 mii lei;   

- Construcţie cămin cultural ”, 
Comuna Scheia,  cu suma de 
2.000 mii lei; 

- „Construcţie cămin cultural”, 
Comuna Sireţel,  cu suma de 
2.249 mii lei; 

- „Construcţie cămin cultural”, 
Comuna Rediu,  cu suma de 
800  mii lei; 

- Comuna Scânteia,  cu suma 
de 350 mii lei;       

   
 Surse de finanţare: Bugetul 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
este generic formulată. 
 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 565 -

Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul  deputat 
Relu Fenechiu Grupurile 
Parlamentare reunite ale PNL 

655.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Vâlcea 
(poziţia 40) la Anexa 3/27/23 
Programul Căminul cultural - 
Dezvoltare Durabilă pentru 
construcţia/extinderea  şi/sau 
reabilitarea următoarelor cămine 
culturale din judeţul Vâlcea: 
 
- Construcţie Cămin Cultural” în 
satul Zgubea, comuna Roşiile,    cu 
suma de 150 mii lei  
- Finalizarea lucrărilor de reabilitare 
a clădirii Casei de Cultură”,  comuna 
Brezoi,    cu suma de 1.000  mii lei  
- „Reabilitare Cămin Cultural”, sat 
Tetoiu comuna Tetoiu,  cu  suma de 
200  mii lei  
- „Extindere şi modernizare Cămin 
Cultural” comuna Tetoiu,    cu suma 
de 600  mii lei  
- Reabilitare Cămin Cultural” 
comuna Sineşti,  cu suma de 200 mii 
lei  

 
 Surse de finanţare: Bugetul 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea activităţii unităţilor 
de cultură di spaţiul rural  
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  
în  raport  cu sarcinile  ce-i  
revin  acestei  instituţii, pe  anul  
2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
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Administraţiei Prezidenţiale  
 
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului, Senator PNL, 
Emilian Frâncu şi deputat PNL 
Cristian Buican                                     

ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 
 

656.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 2.000.000 mii lei 
pentru construirea Căminului 
Cultural din  satul Avrămeni, 
comuna Avrămeni, judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
În prezent satul Avrămeni nu 
beneficiază de un Cămin Cultural. 
Această structura ideologică oferă 
celor de la sate posibilitatea 
instruirii şi informării culturale. În 
cadrul acestuia, atât tinerii, cât şi 
bătrânii pot beneficia de programe 
de natură culturală si de activităţi 
diverse. La nivelul secolului XXI, 
Căminul Cultural se poate dota cu 
biblioteci, internet, sisteme audio-
video si va conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. 
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
construirea unor cămine 
culturale noi. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

657.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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National Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 3.000 mii lei 
pentru construirea Căminului 
Cultural comuna Valea Teilor, 
judeţul Tulcea. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul deputat 
PNL Popa Octavian 

 
Motivatia admiterii 
Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Motivatia respingerii 

conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
construirea unor cămine 
culturale noi. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

658.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 1.500.000 mii lei 
pentru construirea Căminului 
Cultural din  localitatea Tudor 
Vladimirescu, comuna Avrămeni, 
judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
În prezent satul Tudor 
Vladimirescu nu beneficiază de un 
Cămin Cultural. Această structura 
ideologică oferă celor de la sate 
posibilitatea instruirii şi informării 
culturale. În cadrul acestuia, atât 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
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Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

tinerii, cât şi bătrânii pot beneficia 
de programe de natură culturală si 
de activităţi diverse. La nivelul 
secolului XXI, Căminul Cultural se 
poate dota cu biblioteci, internet, 
sisteme audio-video si va conduce 
la eliminarea discrepanţelor dintre 
mediul rural şi cel urban. 
 
Motivatia respingerii 

pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
construirea unor cămine 
culturale noi. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

659.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 200 mii lei 
pentru reparaţii la Căminul Cultural 
Manoleasa, comuna Manoleasa, 
judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
În cadrul acestuia, atât tinerii, cât şi 
bătrânii pot beneficia de programe 
de natură culturală si de activităţi 
diverse. La nivelul secolului XXI, 
Căminul Cultural se poate dota cu 
biblioteci, internet, sisteme audio-
video si va conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. Concluzionând cele 
spuse mai sus, considerăm necesară 
reabilitarea Căminului Cultural. 
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru  
reparaţii. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

660.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 500 mii lei 
pentru construcţia Căminului 
Cultural din satul Flondora, comuna 
Manoleasa, judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
În cadrul acestuia, atât tinerii, cât şi 
bătrânii pot beneficia de programe 
de natură culturală si de activităţi 
diverse. La nivelul secolului XXI, 
Căminul Cultural se poate dota cu 
biblioteci, internet, sisteme audio-
video si va conduce la eliminarea 
discrepanţelor dintre mediul rural şi 
cel urban. Concluzionând cele 
spuse mai sus, considerăm necesară 
reabilitarea Căminului Cultural. 
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
construirea unor cămine 
culturale noi. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

661.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
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National Patrimoniului National la Anexa 
3/27/23 cu suma de 50 mii lei pentru 
construcţia Căminului Cultural Mihai 
Viteazul, comuna Ungureni, judeţul 
Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

 
Motivatia admiterii 
În prezent în comuna Mihai 
Viteazul nu există un Cămin 
Cultural. Această structura 
ideologică oferă celor de la sate 
posibilitatea instruirii şi informării 
culturale. În cadrul acestuia, atât 
tinerii, cât şi bătrânii pot beneficia 
de programe de natură culturală si 
de activităţi diverse. La nivelul 
secolului XXI, Căminul Cultural se 
poate dota cu biblioteci, internet, 
sisteme audio-video si va conduce 
la eliminarea discrepanţelor dintre 
mediul rural şi cel urban. 
 
Motivatia respingerii 

conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
construirea unor cămine 
culturale noi. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului.. 
 

662.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune la Anexa 3/27/23 la 
Proiectul „Căminul Cultural – 
Dezvoltare Durabilă” majorarea 
sumei prevăzută la această anexă cu 
suma de 4.400 mii lei  pentru 
modernizarea şi renovarea Centrului 
Cultural din comuna Broscăuţi, 
judeţul Botoşani. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
Centrul de cultură rurală are rolul 
de a se constitui ca o interfaţă prin 
intermediul căreia cetăţenii 
comunei sunt informaţi asupra 
principalelor proiecte de dezvoltare, 
de investiţii publice şi private. Aici 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
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Rezervă pus la dispoziţia Guvernului 
  
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi domnul senator 
Liviu Câmpanu 

se poate realiza în condiţii optime 
consultarea şi dezbaterea publică 
reală asupra acestor subiecte, cât şi 
a altora, de interes major privind 
viaţa comunei. Prin aceasta, Centrul 
devine un important loc de educaţie 
civică. 
Totodată, instituţia constituie un 
punct de atracţie prin evenimentele 
culturale pe care e programată să le 
găzduiască, între care expoziţii de 
arte vizuale, conferinţe etc. 
Prin valoarea şi interesul istoric al 
clădirii, prin activităţile culturale pe 
care le adăposteşte, Centrul 
Cultural devine un important 
obiectiv turistic. 
Toate cele arătate mai sus 
fundamentează necesitatea 
realizării investiţiei. 
 
Motivatia respingerii 

pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
modernizare şi renovare. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute apărute în cursul 
anului.. 
 

663.  Anexa nr.3/27/23  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune la Anexa 3/27/23, la 
Proiectul 4 „Căminul Cultural – 
Dezvoltare Durabilă”, la Poziţia 
31, jud. Prahova (anexa 5), 
suplimentarea sumei pentru  
următoarele obiective: 

- REABILITARE CĂMIN 
CULTURAL, sat Ciupelniţa, sat 
Dumbrava - este un proiect 
integrat privind infrastructura 
fizică de bază şi conservarea 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
Suma este necesară pentru 
reabilitarea căminului cultural din 
satul Ciupelniţa, judeţul Prahova. 
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat: 
-Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru  Administraţia 
Prezidenţială au  fost  stabilite  
în  raport  cu sarcinile  ce-i  
revin  acestei  instituţii, pe  anul  
2009.  
-Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 572 -

moştenirii culturale, ce urmează a 
fi depus conform.  GS – M 322 –  
220 mii lei. 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului, senator PNL 
Teodor Meleşcanu şi deputaţii  PNL: 
Adriana Săftoiu, Graţiela Gavrilescu, 
Cristian Burlacu, Grupurile 
Parlamentare PNL reunite 

periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
-De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 

664.  Anexa nr.3/27/22  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune la Anexa 3/27/22, la 
Proiectul 4 „Căminul Cultural – 
Dezvoltare Durabilă”, alocarea 
sumelor pentru următoarele 
obiective:  
- Reparaţie cămin cultural comuna 
Beliş – 100 mii lei; 
- Finalizare construcţie cămin 
cultural comuna Câţcău – 600 mii 
lei; 
- Modernizarea căminului cultural 
comuna Chiuiţi - 100 mii lei 
-Reabilitare cămin cultural comuna. 
Frata – 300 mii lei; 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
Sumele sunt necesare pentru 
construcţia, modernizarea sau 
reabilitarea căminelor culturale din 
localităţile judeţului Cluj. 
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
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- Reabilitare cămin cultural Gârbău - 
300 mii lei; 
- Reabilitare cămin cultural Scrind-
Frăsinet, comuna Mărgău – 300 mii 
lei; 
- Construire cămin cultural, sat 
Mănăstirea, comuna Mica – 600 mii 
lei; 
Reabilitare cămin cultural 
Sâmboieni, comuna Sân Martin – 
200 mii lei; 
- Reabilitare Cămin Cultural 
Diviciorii Mari, comuna Sân Martin 
-200 mii lei; 
- Reabilitare cămin cultural  comuna 
Sân Paul  – 200 mii lei; 
- Construcţie Cămin cultural comuna 
Ţaga –600 mii lei; 
- Reabilitare cămin cultural comuna 
Vad – 200 mii lei; 
- Reabilitare cămin cultural sat 
Cetan, comuna Vad – 200 mii lei; 

- Reabilitare cămin cultural Bădeşti, 
comuna Vultureni -200 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional 
 
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputaţii PNL: 
Horea Uioreanu, Virgil Pop, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

reabilitări şi construcţii noi. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta este generic 
formulată, deci nu poate fi avută 
în vedere. 
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665.  Anexa nr.3/27/22  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune la Anexa 3/27/29 
suplimentarea sumei prevăzute la 
poziţia 28 jud. Mureş pentru 
următoarele obiective:  
 
-Amenajare "Teatru pentru Copii şi 
Tineret Târgu Mureş  Ariel” cu suma 
4,260,000 lei 
- Reabilitarea Casei de Cultura din 
oraşul Iernut cu suma 1,000,000 lei 
- Restaurare clădire Biblioteca Teleki 
- Secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu 
cu suma 998,900 lei 
- Construire Centru cultural Sărmaşu 
prin reabilitare cinematograf, cu 
suma 1,500,000 lei 
- Cămin Cultural şi Sediu 
Administrativ comuna Band, cu 
suma 1,000,000 lei cu suma de 
300,000 lei 
 - Construirea unui Cămin Cultural 
Nandra, comuna Bichis, cu suma de 
300,000 lei 
- Pictarea Bisericii Ortodoxe Gimbut, 
comuna Bichiş, cu suma de 20,000 
lei 
- Lucrări arheologice la Castru 
Roman de la Fanate cu suma de 
50,000 lei 
- Reabilitare şi modernizare 
Aşezământ Cultural Breaza 
comuna Breaza, cu suma de 779,897 
- Reabilitare şi modernizare 

Amendament admis de Comisiile 
de pentru cultură ale Parlamentului 
 
Motivatia admiterii 
Necesitatea păstrării tradiţiilor 
populare, precum şi găzduirea  
activităţilor cultural-artistice  
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitări, restaurări, construcţii 
noi. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât este 
generic formulată. 
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Aşezământ Cultural Filipişu Mic, 
comuna Breaza, cu suma de 877,388 
lei 
- Reabilitare şi modernizare 
Aşezământ Cultural Breaza, comuna 
Breaza, cu suma de 779,897 lei 
- Reabilitare Cămin Cultural, 
comuna Bichiş cu suma de 
300,000 lei 
- Construirea unui monument al 
eroilor În satul Breaza, comuna 
Breaza, cu suma de 25,000 lei 
- Construirea unui Cămin Cultural 
Nandra, comuna Bichiş, cu suma de 
300,000 lei 
- Reabilitare Cămin Cultural Bord, 
comuna  Cucerdea , cu suma de 
276000 lei 
- Cămin Bistra Mureşului, comuna 
Deda, cu suma de 1.400.000 lei 
- Finalizare lucrări Cămin cultural 
Gurghiu, comuna  Gurghiu, cu suma 
de 300.000 lei  
- Reabilitare şi modernizare Cămin 
Cultural Rîpa de Jos şi Dumbrava, 
comuna Vătava, cu suma de 800.000 
lei 
- Reabilitare cămin cultural, comuna  
Zău de Câmpie, cu suma de 604.140 
lei  
- Construirea unui Monument pentru 
eroii neamului cazuţi pe câmpul de 
lupta pe raza comunei comuna  
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Chiheru de Jos, cu suma de 
20.000 lei 
- Extindere, amenajare sală de 
repetiţie, studio, magazie în str. 
Revoluţiei nr.45, Tg. Mureş cu suma 
4,090,000 lei 
 
Sursa de finanţare: Alocare din suma 
prevăzută 
Autori:  Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputat Ciprian 
Dobre - Grupurile Parlamentare PNL 
reunite 

666.  Anexa nr.3/27/27  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

  Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National pe anul 2009 
cu sumele aferente pentru 
consolidarea si reabilitarea 
lăcaşurilor de cult din următoarele 
comune: 
1. cu suma de 100.000 lei Comuna 
Bărăganu, obiectiv Biserica Radu 
Vodă ; 
2. cu suma de 200.000 lei Oraşul 
Însurăţei, obiectiv Biserica din satul 
Lacul Rezii; 
3. cu suma de 100.000 lei Comuna 
Berteştii de jos, obiectiv Biserica sat; 
4. cu suma de 300.000 lei Comuna 
Tufeşti, obiectiv Biserica sat; 
5. cu suma de 150.000 lei  Comuna 
Tufeşti, obiectiv Biserica sat; 
6. cu suma de 250.000 lei Comuna 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
  
 Lăcaşurile de cult propuse pentru 
a fi consolidate si reabilitate sunt 
bunuri  ale patrimoniului cultural 
si spiritual al locuitorilor din satele 
respective, reprezentând centrul 
spiritual al comunităţii. Având în 
vedere ca aceste comunităţi nu au 
mijloacele financiare necesare 
reparării acestor lăcaşuri de cult 
este necesara participarea statului 
pentru salvarea si punerea in 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu este clar 
formulată.   
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Gropeni, obiectiv Biserica în 
construcţie; 
7. cu suma de 200.000 lei Comuna 
Ciocile, sat Chichineţu obiectiv 
Biserica sat; 
8. cu suma de 300.000 lei Comuna 
Dudeşti, sat Tătaru, obiectiv Biserica 
sat; 
9. cu suma de 400.000 lei ( cf. 
studiu de fezabilitate) Comuna 
Ulmu, obiectiv Biserica sat; 
10. cu suma de 300.000 lei Comuna 
Tudor Vladimirescu, obiectiv 
Biserica sat; 
11. cu suma de 500.000 lei ( cf. 
studiu de fezabilitate) Comuna 
Traian, obiectiv Biserica sat; 
12. cu suma de 300.000 lei Comuna 
Zăvoaia, sat Dudescu obiectiv 
Biserica sat; 
13. cu suma de 200.000 lei Comuna 
Roşiori, obiectiv Biserica sat; 
14. cu suma de 250.000 lei Comuna 
Victoria, sat Mihai Bravu, obiectiv 
Biserica sat; 
 
 
Surse de finanţare: Bugetul de Stat 

 
  
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 

valoare a acestui tezaur de cultura 
românească din zonă. 
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arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor, domnul senator 
PSD+PC Ion Rotaru şi domnii 
deputati PSD+PC Viorel Balcon,  
Mihai Tudose şi Cristian Rizea 
Grupul parlamentar al PSD+PC 
 

667.  Anexa nr.3/27/27  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

 Se solicită suplimentarea bugetului 
pe anul 2009 cu suma de 1.500.000 
lei necesară continuării lucrărilor la 
Aşezământul social-filantropic „Sf. 
Pantelimon”, amenajarea unui 
clinici balneare, la Lacul Sărat. 
 
Surse de finanţare: Bugetul de Stat 

 
  
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor, domnul senator 
PSD+PC Ion Rotaru şi domnii 
deputati PSD+PC Viorel Balcon,  
Mihai Tudose şi Cristian Rizea 
Grupul parlamentar al PSD+PC 
 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
  
Acest aşezământ are ca obiectiv 
gestionarea activităţilor 
mediaticele şi social-filantropice 
ce se desfăşoară în sprijinul celor 
defavorizaţi prin realizarea de 
analize si tratamente balneo - 
climatice. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea „aşezămintelor social 
filantropice şi a clinicilor 
balneare” din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional. Astfel, 
în Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România, aprobate prin 
H.G.nr.1470/2002, nu se 
regăsesc nominalizate astfel de 
unităţi în categoria „lăcaşelor de 
cult”.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
nu este clar formulată. 

668.  Anexa nr.3/27/27  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 

La Ministerul Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului Naţional Cod 

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
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National 27.4192812 Cod Program 255 
„Lăcaşuri de cult” (Programul 
Naţional „Lăcaşurile de cult – centre 
spirituale ale comunităţii”, aprobat 
prin HG 1273/2005), se propune 
suplimentarea bugetului pe anul 
2009 cu suma de 1.500.000 lei 
necesară continuării lucrărilor la 
Catedrala cu hramul „Naşterea 
Domnului” din Municipiul Brăila, 
Judeţul Brăila. 
 
Surse de finanţare: Bugetul de Stat 

 
  
Autori: Comisia pentru cultură, artă 
şi mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor, domnul senator 
PSD+PC Ion Rotaru şi domnii 
deputati PSD+PC Viorel Balcon,  
Mihai Tudose şi Cristian Rizea 
Grupul parlamentar al PSD+PC 
 

informare în masă a Senatului şi 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
  
 Necesitatea finalizării lucrărilor de 
construcţie a Catedralei precum şi 
pentru construirea unui aşezământ 
social-filantropic. 
 
 

 

pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu este clar 
formulată.   

669.  Anexa nr.3/27/27  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Anexa 
3/27/27, la Programul  255 – 
„Lăcaşuri de cult” cu suma de 
2.000  mii lei  pentru construirea şi 
repararea lăcaşurilor de cult din jud. 
Olt, care apartin de Mitropolia 

Sumele sunt necesare  pentru 
continuarea lucrărilor de  
construcţie la obiectivul Catedrala 
“Înălţarea Domnului ” – Slatina, 
jud. Olt. Aceste lucrări au fost 
începute cu 10 ani în urmă, dar au 
fost sistate din lipsa fondurilor. 
Nealocarea fondurilor necesare, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
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Olteniei. 
Obiectiv: Catedrala “Înălţarea 
Domnului ” – Slatina, jud. Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Primului Ministru. 
 
 Autori: domnii senatori PSD Ion 
Toma,  Coman Şova şi domnul 
deputat PSD Doru Claudian  
Frunzulică 
 

duce la degradarea lucrarilor 
existente. 
 
 

decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât este greşit 
formulată.   

670.  Anexa nr.3/27/27  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Anexa 
3/27/27, la Programul  255 – 
„Lăcaşuri de cult” cu suma de 
3.000  mii lei  pentru întreţinerea şi 
funcţionarea unităţilor de cult din 
jud. Olt, care apartin de Mitropolia 
Olteniei. 
Obiectiv:  Reabilitare şi extindere 
Aşezământ Buna Vestire – 
Colegiul Naţional de Fete – 
Grădinari, jud. Olt. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Primului Ministru. 
 
 Autori: domnii senatori PSD Ion 
Toma,  Coman Şova şi domnul 
deputat PSD Doru Claudian  
Frunzulică 

Sumele sunt necesare  pentru 
continuarea lucrărilor de reabilitare 
şi extindere la obiectivul bisericesc: 
Aşezământul Buna Vestire – 
Colegiul Naţional de Fete – 
Grădinari, jud. Olt., întrucât 
veniturile proprii sunt foarte mici.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât este greşit 
formulată.   
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671.  Anexa nr.3/27/29  Ministerul 

Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Cap. 
Cultură şi Religie, cu suma de 
500.000 lei pentru cheltuieli de 
consolidare, reparaţie şi restaurare 
ansamblu Casa Parohială, turn 
intrare, zid incintă şi Biserică pentru 
„Biserica Bărboi”, str. Bărboi, 
nr.12, Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Senator Mihaela Popa – PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de consolidare, 
reparaţie şi restaurare ansamblu 
Casa Parohială, turn intrare, zid 
incintă şi Biserică pentru „Biserica 
Bărboi”, str. Bărboi, nr.12, Iaşi, 
deoarece starea actuală a 
monumentului este deteriorată 
(igrasie, fisuri, degradarea datorită 
intemperiilor, etc). 
Ansamblul necesită intervenţii 
rapide de reconsolidare şi renovare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea unor lucrări la casa 
parohială. 

672.  Anexa nr.3/27/29  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Cap. 
Cultură şi Religie, cu suma de 
700.000 lei pentru cheltuieli de 
finalizare centrul social pentru 
persoane defavorizate de la 
mănăstirea „Întâmpinarea 
Domnului” – loc. Scăricica – 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, 
B-dul Ştefan cel mare şi Sfânt nr.16, 
mun.Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de renovare, 
modernizare, dotări şi amenajări a 
centrului social pentru persoane 
defavorizate de la 
mănăstirea„Întâmpinarea 
Domnului” – loc.Scăricica – 
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, 
B-dul Ştefan cel mare şi Sfânt 
nr.16, mun. Iaşi. 
 Pentru punerea în funcţiune a 50 
de locuri de cazare permanentă şi 
100 de locuri/zi de servit masa sunt 
necesare lucrări de renovare, dotări 
cu mobilă, echipamente pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea unor lucrări de 
construire a unor centre sociale. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 582 -

 
Autor: Senator Mihaela Popa – PDL 

utilarea unei bucătării complete, 
dotarea cantinei, etc. 

673.  Anexa nr.3/27/29  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Cap. 
Cultură şi Religie, cu suma de 
400.000 lei pentru cheltuieli de 
finalizare centrul social pentru 
persoane defavorizate copii străzii - 
minori şi adolescenţi Asociaţia 
„TRIAS FILANTROPIAS” – 
municipiul Iaşi, parohia „Sf. 
Antonie”. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Senator Mihaela Popa – PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de renovare, 
modernizare, dotări şi amenajări a 
centrului social pentru persoane 
defavorizate copiii străzii - minori 
şi adolescenţi Asociaţia „TRIAS 
FILANTROPIAS” – municipiul 
Iaşi, parohia „Sf. Antonie”. 
Pentru punerea în funcţiune a 50 de 
locuri de cazare permanentă şi 100 
de locuri/zi de servit masa sunt 
necesare lucrări de renovare, dotări 
cu mobilă, echipamente pentru 
utilarea unei bucătării complete, 
dotari şi amenajări pentru cantina 
socială, etc. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea unor lucrări de 
construire a unor centre sociale. 

674.  Anexa nr.3/27/29  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Cap. 
Cultură şi Religie, cu suma de 
300.000 lei pentru cheltuieli de 
finalizare centrul social de zi 
„Sf.Ioan Botezătorul” de la 
Mănăstirea Gorovei - Mitropolia 
Moldovei şi Bucovinei, B-dul Ştefan 
cel mare şi Sfânt nr.16, municipiul 
Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de renovare, 
modernizare, dotări şi amenajări a 
centrului social de zi „Sf.Ioan 
Botezătorul” de la Mănăstirea 
Gorovei, jud.Botoşani - Mitropolia 
Moldovei şi Bucovinei, B-dul 
Ştefan cel mare şi Sfânt nr.16, 
mun.Iaşi. 
Pentru punerea în funcţiune a 20 de 
locuri de cazare permanentă şi 50 
de locuri/zi de servit masa sunt 
necesare lucrări de renovare, dotări 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea unor lucrări de 
construire a unor centre sociale. 
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Guvernului. 
 
Autor: Senator Mihaela Popa – PDL 

cu mobilă, echipamente pentru 
utilarea unei bucătării complete, 
dotari şi amenajări pentru cantina 
socială, etc. 

675.  Anexa nr.3/27/29  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Cap. 
Cultură şi Religie, cu suma de 
30.000 lei pentru cheltuieli de 
publicare, menţinere, promovare şi 
distribuţie a revistei de cultură şi 
religie „Cuvânt şi Suflet” de la 
„Biserica Bărboi”, str. Bărboi, 
nr.12, Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Senator Mihaela Popa – PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de publicare, 
menţinere, promovare şi distribuţie 
a revistei de cultură şi religie 
„Cuvânt şi Suflet” de la „Biserica 
Bărboi”, str. Bărboi, nr.12, Iaşi. 
Revista necesită finanţare şi 
susţinere pentru a putea fi publicată 
în continuare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
cheltuielile de editare a unor 
publicaţii pot fi finanţate prin 
Administraţia Fondului Cultural, 
după indeplinirea unor proceduri 
stabilite in baza Orodnantei 
Guvernului nr.51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor şi 
proiectelor culturale, cu 
modificarile şi completările 
ulterioare. 

676.  Anexa nr.3/27/29  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune introducerea în cadrul 
Anexei 3/27/29 a unui nou program 
de investiţii, după cum urmează: 

Anexa 3/27/29 

Capitolul bugetar 67.01 Cultură, 
recreare şi religie, proiectul 4 
Căminul Cultural - Dezvoltare 
Durabilă 
Tip de cheltuieli: C  
Reabilitarea Căminului Cultural, 
comuna Izvoarele, jud. Teleorman  

Amendament admis de Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a Senatului 
şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 
reparaţii capitale.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional pot fi incluse numai 
obiective de investiţii care 
aparţin ministerului şi 
instituţiilor din subordinea sa, iar 
căminele culturale nu sunt 
subordonate ministerului. 
Totodată, nu se precizează sursa 
de finanţare.  
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Pentru reabilitare este necesară o 
sumă de 300 mii lei, prin 
redistribuire fiind o sumă mică. 
 
Autor: Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor şi domnul 
deputat PSD Nicolae Bănicioiu 

677.  Anexa nr.3/27/29  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la Cap. 
Cultură şi Religie, cu suma de 
30.000 lei pentru cheltuieli de 
publicare, menţinere, promovare şi 
distribiţie a revistei de cultură şi 
religie „Cuvânt şi Suflet” de la 
Biserica Bărboi”, str. Bărboi, nr.12, 
Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Senator Mihaela Popa – PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de publicare, 
menţinere, promovare şi distribiţie 
a revistei de cultură şi religie 
„Cuvânt şi Suflet” de la Biserica 
Bărboi”, str. Bărboi, nr.12, Iaşi. 
Revista necesită finanţare şi 
susţinere pentru a putea fi publicată 
în continuare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
cheltuielile de editare a unor 
publicaţii pot fi finanţate prin 
Administraţia Fondului Cultural, 
după indeplinirea unor proceduri 
stabilite in baza Ordonanţei 
Guvernului nr.51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor şi 
proiectelor culturale, cu 
modificarile şi completările 
ulterioare. 

678.  Anexa nr.3/27/29  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la anexa 
3/27/29 cu suma de 80.000 lei pentru 
Parohia Voineşti (sat Obirşeni, sat 
Lingurari), judeţul Vaslui. 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Senator Vasile Pintilie – PDL 

ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute apărute în cursul 
anului .   

679.  Anexa nr.3/27/29  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la anexa 3/27/29  pentru 
judeţul Braşov (poziţia 8), Cap. 6701 
Cultură, recreare, religie pentru: 
 
-  Catedrala Făgăraş cu suma de 
1000000 lei 
- Reabilitare Casa Municipală de 
Cultură Făgăraş cu suma de 4000000 
lei  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
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Autor: Senator Vasile Pintilie – PDL 

din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute apărute în cursul 
anului .   

680.  Anexa nr.3/27/29  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la anexa 
3/27/29, cu suma de 50.000 lei 
pentru Biserica „Sf. Nicolae” din 
Vaslui, judeţul Vaslui. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Senator Vasile Pintilie – PDL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
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neprevăzute apărute în cursul 
anului .   

681.  Anexa nr.3/27/29  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la anexa 
3/27/29, cu suma de 25.000 lei 
pentru Biserica „Sf. Nicolae” din 
Puieşti – târg -, judeţul Vaslui. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Senator Vasile Pintilie – PDL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute apărute în cursul 
anului .   

682.  Anexa nr.3/27/29  Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului National, la anexa 
3/27/29, cu suma de 280.000 lei 
pentru refacerea picturii interioare şi 
exterioare la Biserica Domească din 

Se socită admiterea 
amendamentului pentru refacerea 
picturii având în vedere starea 
avansată de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
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incinta Curţii Domneşti, municipiul 
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autor: Senator Mircea Andrei Florin 
– PDL 

globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute apărute în cursul 
anului .   

683.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Alocarea sumei de 350.000  lei 
pentru finalizarea construcţiei şi dotări 
aşezământ socio caritativ biserica Sf 
Ioan Botezătorul din oraşul Eforie 
Sud, jud Constanţa 

 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 

al Guvernului 
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi Senator PSD 
Alexandru Mazăre  Deputat PSD 
Eduard Stelian Martin 
 

Obiectiv investiţii.  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea „aşezămintelor socio 
caritative” din bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional. Astfel, 
în Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
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din România, aprobate prin 
H.G.nr.1470/2002, nu se 
regăsesc nominalizate astfel de 
unităţi în categoria „lăcaşelor de 
cult”.     
 

684.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Alocarea sumei de 560.000 lei pentru 
reabilitarea Căminului Cultural 
Moviliţa din comuna Topraisar, jud 
Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 

al Guvernului 
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi Senator PSD 
Alexandru Mazăre  Deputat PSD 
Eduard Stelian Martin 
 

Obiectiv investiţii.  Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru 
reabilitări. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul 
pe anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente şi neprevăzute 
apărute în cursul anului . 
 

685.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Reabilitarea Bisericii Sf. Nicolae, 
monument istoric, comuna Forăşti, 
sat Oniceni, jud. Suceava   

Cerinţa prevenirii distrugerii unui 
monument istoric şi a reabilitării 
unor lăcaşuri de cult. Satisfacerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
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Sursa: Redistribuire din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputat PSD 
Stan Ioan 
 
 

unor cereri ale populaţiei din zonele 
respective. 
 
 

cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute apărute în cursul 
anului .   

686.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Continuarea unor lucrări de investiţii 
şi de reabilitare ale unor lăcaşuri de 
cult:  

Reabilitarea biserică, comuna 
Boroaia, sat Bărăşti, jud. Suceava   

100 mii lei 

 
Sursa: Redistribuire din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Cerinţa prevenirii distrugerii unui 
monument istoric şi a reabilitării 
unor lăcaşuri de cult. Satisfacerea 
unor cereri ale populaţiei din zonele 
respective. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
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Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputat PSD 
Stan Ioan 
 

82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute apărute în cursul 
anului .   

687.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Continuarea lucrărilor la Catedrala 
Ortodoxă, municipiul Fălticeni, jud. 
Suceava  500 mii lei 

 
Sursa: Redistribuire din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputat PSD 
Stan Ioan 
 

Cerinţa prevenirii distrugerii unui 
monument istoric şi a reabilitării 
unor lăcaşuri de cult. Satisfacerea 
unor cereri ale populaţiei din zonele 
respective. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât Fondul de 
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rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute apărute în cursul 
anului .   

688.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Continuarea  lucrărilor Catedrala 
”Maica Domnului”, oraşul Gura 
Humorului, jud. Suceava  500 mii lei 

 
Sursa: Redistribuire din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputat PSD 
Stan Ioan 
 

Cerinţa prevenirii distrugerii unui 
monument istoric şi a reabilitării 
unor lăcaşuri de cult. Satisfacerea 
unor cereri ale populaţiei din zonele 
respective. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, în ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul pe anul 2009 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente şi 
neprevăzute apărute în cursul 
anului .   

689.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea sumei de 
45,718.mii lei pentru construirea 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
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căminului cultural din comuna 
Igneşti, satul Susani, jud. Arad.  
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputat Ciprian 
Florin Luca 
 

evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii.  
 
 

conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru  
construcţii noi. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este precizată. 

690.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea sumei de 
1000.mii lei pentru reparaţii capitale 
la căminul cultural din comuna 
Buteni, jud. Arad.  
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputat Ciprian 
Florin Luca 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru  
reparaţii. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este precizată. 

691.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, Se propune alocarea sumei de 50.mii Necesitatea existenţei unui spaţiu Se propune respingerea 
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Cultelor si Patrimoniului National lei pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie la Biserica Ortodoxă din 
comuna Brazi, jud. Arad.  
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputat Ciprian 
Florin Luca 
 

adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii.  
 
 

amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, nu se 
precizează sursa de finanţare.    

692.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea sumei de 50.mii 
lei pentru reabilitarea Bisericii 
Catolice din comuna Buteni, jud. 
Arad.  
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputat Ciprian 
Florin Luca 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, nu se 
precizează sursa de finanţare.    
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693.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Se propune alocarea sumei de 
100.mii lei pentru recuperarea 
clădirii Muzeului retrocedat conform 
Legii 10, jud. Arad.  
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputat Ciprian 
Florin Luca 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii.  
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
nu este indicată sursa de 
finanţare. 

694.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Reabilitare - modernizare Cămin 
Cultural comuna Cornea, judeţul 
Caraş-Severin - 125 mii lei  
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputaţi  PSD 
Ion Mocioalcă şi loan Narcis 
Chisăliţă  
 

Construcţie nefuncţională, necesită 
urgent reparaţii capitale ( acoperiş 
etc.) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru  
modernizare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este precizată. 

695.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Reabilitare - modernizare Cămin 
Cultural comuna Crusovăţ, judeţul 
Caraş-Severin - 125 mii lei  
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputaţi  PSD 
Ion Mocioalcă şi loan Narcis 

Construcţie nefuncţională, necesită 
urgent reparaţii capitale ( acoperiş 
etc.) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
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Chisăliţă  
 

bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru  
modernizare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este precizată. 

696.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Reabilitare - modernizare Cămin 
Cultural comuna Doclin, judeţul 
Caraş-Severin - 300 mii lei  
 
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputaţi  PSD 
Ion Mocioalcă şi loan Narcis 
Chisăliţă  
 

Construcţie nefuncţională, necesită 
urgent reparaţii capitale ( acoperiş 
etc.) 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru  
modernizare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este precizată. 

697.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Construire Cămin Cultural şi sală de 
festivităţi, comuna Teregova, judeţul 
Caraş-Severin - 250 mii lei  
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputaţi  PSD 

Comuna are peste 5000 de locuitori 
şi nu are acces la asemenea 
obiective 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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Ion Mocioalcă şi loan Narcis 
Chisăliţă  
 

aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru  
construcţii noi. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este precizată. 

698.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Reparaţii Cămin Cultural comuna 
Turnu Ruieni, judeţul Caraş-Severin - 
200 mii lei 
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputaţi  PSD 
Ion Mocioalcă şi loan Narcis 
Chisăliţă  
 

Sediul este nefuncţional şi necesită 
reparaţii capitale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru  
reparaţii. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este precizată. 

699.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Modernizare şi extindere Cămin 
Cultural comuna Buchin, judeţul 
Caraş-Severin - 350 mii lei 
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 

Clădire nefuncţională, nu s-au mai 
efectuat reparaţii de peste 20 de ani 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât in 
conformitate cu prevederile 
OUG 118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 598 -

ale Parlamentului şi deputaţi  PSD 
Ion Mocioalcă şi loan Narcis 
Chisăliţă  
 

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, din 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional se alocă sume numai 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi mic 
urban, deci nu şi pentru  
modernizare. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este precizată. 

700.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Anexa nr. 27  Ministerul   Culturii,  
Cultelor   şi Patrimoniului Naţional 
nr. crt.     30. OLT 
Finalizare lucrări biserica sat 
Pielcani, Comuna Făgeţelu.  
300 000 lei 
 
Sursa  de  finanţare:   Fondul aflat  
la   dispoziţia   Primului ministru 
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputat  PSD 
Florin Iordache 
 

Pentru    finalizarea    lucrărilor 
începute     la      biserica     sat 
Pielcani, Comuna Făgeţelu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, sursa 
de sursa de finanţare este greşit 
formulată.    

701.  Anexa nr.3/27/  Ministerul Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului National 

Anexa nr. 27  Ministerul   Culturii,  
Cultelor   şi Patrimoniului Naţional 
nr. crt.     30. OLT 

Pentru    finalizarea    lucrărilor 
începute     la      biserica     sat 
Pielcani, Comuna Făgeţelu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
pentru susţinerea lăcaşurilor de 
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Finalizare lucrări Schitul Strehaleţi 
–Slatina      300 000 lei 
                                          

Sursa  de  finanţare:   Fondul aflat  
la   dispoziţia   Primului ministru 
 
Autori: Comisiile de pentru cultură 
ale Parlamentului şi deputat  PSD 
Florin Iordache 
 

 
 

cult sunt prevazute in bugetul 
Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional în poziţia 
globală “sustinerea cultelor”, iar 
ordonatorul principal de credite 
decide asupra repartizării pe 
unitaţi de cult potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România.    Totodată, sursa 
de sursa de finanţare este greşit 
formulată.    

702.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

172, 1025, 1554-1963. 

  

703.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului 
National 

 

Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale – volumul D, pozitiile 2-
404 

  

704.  Anexa nr.3/28 Ministerul 
Comunicatiilor si Societatii 
Informationale 

La anexa 3/28/02, la capitolul 8501 
„Comunicaţii  se propun următoarele 
redistribuiri: 
Titlul 70 Cheltuieli de capital se 
diminuează cu suma de 2.580 mii 
lei, sumă cu care se majorează: 

b. Titlul 10 Cheltuieli de 
personal cu suma de 
1.483 mii lei; 

c. Titlul 20 Bunuri şi 

Valoarea totală a bugetului alocat 
pe 2009 rămâne nemodificată.  
S-au redistribuit sumele între 
titlurile capitolului 8501 pentru 
punerea în aplicare a HG 
1340/2008, HG 960/2008 şi HG 
1556/2008, precum şi pentru 
organizarea Forumului Global în 
domeniul tehnologiei informaţiei 
2009.  

      
Propunem respingerea. 
Propunerea de redistribuire a 
sumelor în cadrul bugetului nu 
este justificată şi nu asigură o 
utilizare eficientă a fondurilor 
publice. Luând în considerare 
rolul multiplicator al investiţiilor 
publice, alocarea de sume cu 
această destinaţie reprezintă 
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servicii cu suma de 
1.097 mii lei. 

 
Autori: domnul deputat Relu 
Fenechiu - PNL 

principalul mijloc de limitare a 
ritmului de scădere economică.  
În acest context redistribuirea de 
sume de la cheltuielile de capital 
pentru cheltuielile de personal şi 
bunuri şi servicii nu este de 
natură a asigura respectarea 
obiectivelor politicii bugetare în 
anul 2009.   

705.  Anexa nr.3/29 Ministerul Public Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Public, tilul I 
„Cheltuieli de personal” cu suma de 
325.938 mii lei.   
 
 
Autori: Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări din 
Senat şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi din Camera 
Deputaţilor, domnul deputat PSD 
Eugen Nicolicea şi domnul deputat 
UDMR Mate Andras Levente   
 

 
Amendament respins de Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări din Senat şi 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi din Camera 
Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
Limita stabilită, pentru cheltuieli de 
personal de 503.271 mii lei nu 
cuprinde:   
a) Fondurile necesare plăţii 
drepturilor de natură salarială 
aferente titlurilor executorii 
prevăzute de OUG nr. 75 din 11 
iunie 2008, privind stabilirea de 
măsuri pentru soluţionarea unor 
aspecte financiare în sistemul 
justiţiei, care la data de 23.01.2009  
sunt în sumă de 310.632 mii lei 
(250.632 mii lei în evidenţele 
Ministerului Finanţelor Publice + 

 
Propunem respingerea 
 Nu se precizează sursa de 
finanţare şi prin urmare 
amendamentul este nesustenabil. 
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60.000 mii lei calculaţi pentru 
sentinţe care intră sub incidenţa 
OUG nr.75/2008, dar care au fost 
transmise PÎCCJ şi calculate 
ulterior raportării la MFP).  
Este necesară cel puţin includerea 
în bugetul anului 2009 a sumelor 
brute cuvenite personalului 
Ministerului Public, în acest mod 
reducându-se creşterea sumelor 
datorate cu titlu de actualizare cu 
rata inflaţiei. Acestea se cifrează la 
260.000 mii lei.  
b) Fondurile necesare plăţii 
drepturilor de natură salarială 
stabilite prin sentinţe care intră sub 
incidenţa OG nr.22/2002 în sumă 
de 73.033 mii lei. 
Aceste titluri executorii ale 
personalului din sistemul justiţiei 
beneficiază de termenul de plată 
prevăzut de OUG nr.225/2008, 
după data de 31.3.2009. 
Este necesară cel puţin includerea 
în bugetul anului 2009 a sumelor 
brute cuvenite personalului 
Ministerului Public, în acest mod 
reducându-se creşterea sumelor 
datorate cu titlu de actualizare cu 
rata inflaţiei, respectiv 58.938 mii 
lei. 
c) Fondurile necesare plăţii 
salariilor de merit de 3.000 mii lei. 
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Motivăm prin faptul că acestea se 
aplică unui număr redus de 
personal din cadrul categoriilor: 
personal auxiliar de specialitate şi 
conex, personal contractual şi 
funcţionari publici, la o pondere de 
aproximativ 18% din posturile 
ocupate.  
d) Fondurile necesare plăţii orelor 
suplimentare în sumă de 4.000 mii 
lei. 
Activitatea unităţilor Ministerului 
Public are un  caracter operativ, de 
plata orelor suplimentare pot 
beneficia numai categoriile 
enunţate mai sus, cu preponderenţă 
personalul auxiliar de specialitate şi 
conex. Regula compensării cu timp 
liber corespunzător nu poate fi 
aplicată fără afectarea normalei 
funcţionări a unităţilor de parchet, 
pentru că activităţile sunt 
specializate, anumite posturi sunt 
unice (tehnician criminalist, 
conducător auto); în activitatea de 
urmărire penală Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism şi Direcţia Naţională 
Anticorupţie, ca şi parchetele de pe 
lângă tribunale care au competenţa 
generală de investigare a 
infracţiunilor de mare violenţă nu 
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pot evita efectuarea orelor 
suplimentare prin întreruperea 
anchetelor, nici „programa” 
recuperarea prin timp liber 
corespunzător, pentru că măsurile 
procesuale şi termenele procesuale 
impun ritmicitate în soluţionarea 
fiecărei cauze, iar pe de altă parte 
Ministerul Public se confruntă cu o 
supraîncărcare a volumului de 
activitate în general.  
Personalul auxiliar de specialitate 
are ca atribuţie şi introducerea 
cauzelor în evidenţele informatizate 
ale parchetelor, în conformitate cu 
Strategia de informatizare a 
sistemului judiciar, în prezent fiind, 
în implementare şi operaţionale, 3 
aplicaţii informatice de evidenţă a 
cauzelor (ECRIS, baza de date în 
domeniul proprietăţii intelectuale, 
Arhiva electronică). 
Cele descrise mai sus ca argumente 
pentru alocarea creditelor cu aceste 
destinaţii au corespondent în 
dispoziţiile Legii nr.567/2004, 
privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea, în dispoziţiile 
Ordonanţa Guvernului   nr. 8 din 24 
ianuarie 2007 privind salarizarea 
personalului auxiliar din cadrul 
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instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, 
precum şi din cadrul altor unităţi 
din sistemul justiţiei, Ordonanţa  
Guvernului nr. 6 din 24 ianuarie 
2007 privind unele măsuri de 
reglementare a drepturilor salariale 
şi a altor drepturi ale funcţionarilor 
publici până la intrarea în vigoare a 
legii privind sistemul unitar de 
salarizare şi alte drepturi ale 
funcţionarilor publici, precum şi 
creşterile salariale care se acordă 
funcţionarilor publici în anul 2007 
(cu modificările ulterioare), nefiind 
drepturi care pot fi acordate (cu 
caracter facultativ), ci cuvenite 
pentru compensarea muncii 
suplimentare, inerentă activităţii din 
sectorul justiţiei. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
Comisii juridice au considerat că 
amendamentul nu se justifică 
întrucât sumele prevăzute în 
proiectul Bugetului de stat pe anul 
2009 sunt acoperitoare pentru 
necesităţile Parchetului General. 
 

706.  Anexa nr.3/33 Serviciul de 
Protectie si Paza 

Se propune modificarea sumei 
reprezentând credite de angajament 

Amendament admis de Comisiile 
pentru apărare, ordine publică si 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
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pe anul 2009 prin preluarea 
corespunzătoare a sumelor aferente 
creditelor de angajament pe anii 
2010-2012 de la 28.980 mii lei la 
268.670 mii lei si implicit 
modificarea datelor de sinteză din 
Anexa 3/33/28 
 
Autori: Comisiile pentru apărare, 
ordine publică si siguranţa naţională 
din Senat şi Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţa naţională 
din Camera Deputaţilor  
 

siguranţa naţională din Senat şi 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţa naţională din 
Camera Deputaţilor  
Amendamentul se referă la 
obiectivul de investiţii „Sediu 
serviciului de Protecţie si Pază”, iar 
modificarea propusă este necesară 
întrucât contractul privind execuţia 
acestui obiectiv se încheie în anul 
2009 la valoarea totala a lucrărilor 
ce se vor executa pe o perioada de 3 
ani si care vor fi decontate prin 
plaţi anuale, corespunzator 
creditelor bugetare anuale aprobate. 
Astfel, în anii 2010-2012 nu mai 
este necesar a fi prevăzute credite 
de angajament pentru contractare, 
ci numai credite bugetare pentru 
plaţi.  

- În bugetul pe anul 2008 pentru 
Serviciul de Protectie si Paza au 
fost aprobate credite de 
angajament în sumă de 163.726 
mii lei aferente obiectivului de 
investiţii „Sediu serviciului de 
Protecţie si Pază” în vederea 
demarării şi finalizării procedurii 
de achiziţie publică.Deasemenea 
pentru anii 2009 – 2012 au fost 
prevăzute numai credite 
bugetare. 

707.  Anexa nr.3/35/29 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei la obiectivul 
de investiţii „Staţia de tratare a 
apelor deversate în emisar 
provenite din iazul de decantare 
Feldioara”, cod 35.82.01.2.6.06  cu  
suma de 5.422 mii lei de la 9.578 mii 
lei la 15.000 mii lei . 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor , 
domnul senator UDMR Gyerko 
Laszlo şi domnii deputaţi UDMR 
Kelemem Hunor, Antal Istvan, Olosz 
Gergely, Erdei Doloczki Istvan şi 
Lakatos Petru  
 

Conform programului de etapizare 
impus de către Ministerul Mediului, 
în vederea respectării normativului 
NTPA 001 privind calitatea apelor 
deversate în emisar, este 
condiţionată acordarea autorizaţiei 
de funcţionare la finalizarea şi 
punerea în funcţiune a acestui 
obiectiv în anul 2010. În caz 
contrar se sistează întreaga 
activitate de exploatare şi 
prelucrare a uraniului din România, 
cu consecinţe grave asupra 
Programului Energetic Nuclear 
Naţional. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Economiei au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Deasemenea, potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările ulterioare, în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

708.  Anexa nr.3/35/29 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei la Fişa de 
investiţii 
„Obiectivul/Proiectul/Categoriei 
de investiţii e) alte cheltuieli 
asimiliate investiţiilor”, cod 
35.82.01.03  cu   suma de 3.300 mii 
lei de la 28.200 mii lei la 31.500 mii 
lei . 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor,  
domnul senator UDMR Gyerko 
Laszlo şi domnii deputaţi UDMR 
Kelemem Hunor, Antal Istvan, Olosz 
Gergely, Erdei Doloczki Istvan şi 
Lakatos Petru  
 

 
Motivatia admiterii: 
 
Suma solicitată este necesară pentru 
preluarea la stocul de siguranţă şi 
consum a producţiei de uraniu 
planificate. Neasigurarea finanţării 
conduce la imposibilitatea 
procesării minereului extras, care 
nu poate fi depozitat, cu consecinţe 
asupra mediului. 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Economiei au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Facem precizarea că fondurile 
aferente poziţiei C – „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
e – „alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor”, se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite, iar potrivit prevederilor 
Legii privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările 
ulterioare, în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
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709.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
300 mii lei pentru judeţul  Bacău, in 
vederea realizării obiectivului 
FINALIZARE EXTINDERE 
GAZE NATURALE, comuna 
Hemeiuş 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor, 
domnul senator PNL Tudor 
Alexandru Chiuariu şi domnii 
deputaţi PNL Ionel Palăr  şi Gabriel 
Berca.    
 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 
 
Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi  este necesară 
alimentarea cu gaz 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Propunem cu respingerea 
amendamentului, întrucât : 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 

710.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât  
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3.200 mii lei pentru judeţul  Bacău, 
pentru obiectivul alimentare cu 
gaze naturale sat Racăciuni-în faza 
de proiectare şi obţinere avize şi 
autorizaţii, comuna Răcăciuni. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor, 
domnul senator PNL Tudor 
Alexandru Chiuariu şi domnii 
deputaţi PNL Ionel Palăr  şi Gabriel 
Berca.    
 

administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 
 
Imbuntăţirea calităţii vieţii 
cetăţenilor.  
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 

711.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
3.000.000 lei la judeţul BRAŞOV 
pentru obiectivul - Reţea de 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de 
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distribuire gaz metan, comuna 
Lisa  
 
Sursa de finanţare: suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei. 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor, 
domnul senator PNL Ioan Ghişe şi 
domnii deputaţi PNL Mihai Donţu şi 
Gheorghe Gabor.    
 
 

politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 
 
Datorită creşterii solicitărilor de 
branşare la sistemul de distribuire a 
gazelor naţionale, venite din partea 
populaţiei din localitatea respectivă.
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

investiţii menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
 
 

712.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
7.000 mii lei  pentru construcţie 
nouă uzină termică, loc. Calafat, 
judetul Dolj 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale. 
 
 
 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
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Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor, 
domnul senator PNL Ionuţ Stroe şi 
domnul deputat PNL Mihai Voicu 
 

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de construcţie 
a uzinei termice ce asigură 
încălzirea loc. Calafat. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 

713.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
500 mii lei  pentru montat centrale 
termice în  loc. Caraula, jud. Dolj  

 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administratiei Prezidenţiale. 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 
 
Suma este necesară pentru 
montarea centralelor termice din 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
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servicii din Camera Deputaţilor, 
domnul senator PNL Ionuţ Stroe şi 
domnul deputat PNL Mihai Voicu 
 

loc. Caraula, jud. Dolj.  
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 

714.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
50.000 mii lei  pentru amenajare 
hidrotehnică, acumulare Runcu, 
judeţul Maramureş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 
Investiţie realizaţă în proporţie de 
50%. Asigură cu apă potabilă 
municipiul Sighetul Marmaţiei şi o 
parte din localităţile rurale din 
nordul judeţului şi producţia de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor, 
domnul senator PNL Liviu Titus 
Roşca şi domnii deputati PNL  
Vasile Berciu şi Pavel Horj 
 

energie electrică prin două 
microhidrocentrale. 
 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 
 

 

715.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei pentru 
obiectivul -Extindere reţea de gaze 
naturale loc. Breaza, comuna 
Breaza, cu suma de 100.000 lei, 
judeţul Mureş 
 
 
Sursa de finanţare:  
Suplimentarea bugetului. 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 
Datorită creşterii solicitărilor de 
branşare la sistemul de distribuire a 
gazelor naţionale, venite din partea 
populaţiei din localitatea respectivă.
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
- Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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servicii din Camera Deputaţilor şi 
domnul deputat PNL  Ciprian Dobre 
 

acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorul neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

716.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
59.500 lei  pentru extinderea reţelei 
de gaze naturale în comuna 
Potcoava, judeţul Olt. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor. 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor şi 
domnul deputat PNL  Gigel Ştirbu 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii oraşului. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorul neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului ,  întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Bugetul Camerei Deputaţilor pe 
anul 2009 a fost dimensionat în 
funcţie de necesităţile de 
finanţare a activităţii şi acţiunilor  
desfăşurate de Camera 
Deputaţilor în anul 2009. 
De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia 
României, revizuită.  
 

717.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
68.278 lei  pentru extinderea reţelei 
de gaze naturale pe  B-dul Muncii, 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de 
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oraşul Scorniceşti, judeţul Olt 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Camerei Deputaţilor. 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor şi 
domnul deputat PNL  Gigel Ştirbu 
 

politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestui obiectiv 
de investiţii deosebit de important 
pentru locuitorii orasului. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorul neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

investiţii menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Bugetul Camerei Deputaţilor pe 
anul 2009 a fost dimensionat în 
funcţie de necesităţile de 
finanţare a activităţii şi acţiunilor  
desfăşurate de Camera 
Deputaţilor în anul 2009. 
De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia 
României, revizuită.  
 

718.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
700.000 lei pentru obiectivul 
„Extindere reţea gaze în satele 
Sarca, Bordenii Mari şi Bordenii 
Mici (6 km), com. Scorţeni, judetul 
Prahova 
 
Sursa de finanţare: 
Fonduri de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 

Propunem respingerea 
amendamentului ,  întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice. 
Potrivit art.30 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
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Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor , 
domnul senator Teodor Meleşcanu şi 
domnii deputaţi PNL  Graţiela 
Gavrilescu, Cristian Burlacu şi 
Adriana Săftoiu. 
 

 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii comunei. 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorul neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

ulterioare  „Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.” 
 

719.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate Ministerului Economiei cu 
suma de 3.460 mii lei pentru Judeţul 
Vaslui în vederea realizării 
următoarelor obiective de investiţii : 
                                 
 - Aducţiune de gaz metan, comuna 
Deleni,    cu suma de 500 mii lei  
- Alimentare cu gaz metan, în satul  
Muntenii de Sus,  comuna Muntenii 
de Sus, cu suma de 2.960 mii  lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidentiale. 
 
Autori: Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului din 
Senat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din 

Amendament respins de Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor Statului 
din Senat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera 
Deputaţilor, Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor 
 
Motivatia admiterii: 
 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
cetăţenilor din localităţile Deleni şi 
Muntenii de Sus.  
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului ,  întrucât: 
Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivelor de 
investiţii menţionate din bugetul 
Ministerului Economiei, aşa cum 
prevede art.14 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
Reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
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Camera Deputaţilor, Comisia 
economică, industrii şi servicii din 
Senat, Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor , 
domnul senator PNL Cristian David 
şi domnii deputaţi PNL  Dan 
Bordeianu şi Dan Mihai Marian. 
 

Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorul neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite. 
 

720.  Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

1035, 1177, 1964, 1965-1969. 

  

721.  Anexa nr.3/36     Ministerul 
Tineretului si Sportului 

Alocarea sumei de 700,000.00 lei 
pentru construirea unei sali de sport 
prin programul national- Sali de 
sport in localitatea Baneasa, jud. 
Constanta. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului. 
 
Autor: doamna deputat PSD 
Dumitrache Ileana Cristina 
 

Construire sala sport. Se propune respingerea 
amendamentului ,  întrucât: 
-Potrivit art.30 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare  „Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.” 
-Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii menţionat din bugetul 
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Ministerului Tineretului si 
Sportului. 

722.  Anexa nr.3/36    Ministerul 
Tineretului si Sportului 

Alocarea sumei de 670,000.00 lei 
pentru construirea unui teren de sport 
in localitatea Ciocarlia de Sus, jud. 
Constanta. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului. 
 
Autor: doamna deputat PSD 
Dumitrache Ileana Cristina 
 

Construire teren sport. Se propune respingerea 
amendamentului ,  întrucât: 
-Potrivit art.30 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare  „Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.” 
-Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii menţionat din bugetul 
Ministerului Tineretului si 
Sportului. 

723.  Anexa nr.3/36   Ministerul 
Tineretului si Sportului 

Alocarea sumei de 714,000.00 lei 
pentru construirea unei Baze 
Sportive in localitatea Pietreni, jud. 
Constanta . 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului. 
 
Autor: doamna deputat PSD 
Dumitrache Ileana Cristina 
 

Construire baza sportiva. Se propune respingerea 
amendamentului ,  întrucât: 
-Potrivit art.30 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare  „Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
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hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.” 
-Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii menţionat din bugetul 
Ministerului Tineretului si 
Sportului. 

724.  Anexa nr.3/36  Ministerul 
Tineretului si Sportului 

 Alocarea sumei de 500,000.00 lei 
pentru amenajare teren 
multifunctional baza sportiva  
com. Pestera, jud. Constanta.   
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului. 
 
Autor: doamna deputat PSD 
Dumitrache Ileana Cristina 
 

 Amenajare teren. Se propune respingerea 
amendamentului ,  întrucât: 
-Potrivit art.30 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare  „Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.” 
-Nu există bază legală pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii menţionat din bugetul 
Ministerului Tineretului si 
Sportului. 

725.  Anexa nr.3/36   Ministerul 
Tineretului si Sportului 

Alocarea sumei de 38,000.00 lei 
pentru amenajarea unei baze sportive 
in loc. Independenta, jud. Constanta.  
 

Amenajare baza sportiva Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
-Potrivit art.30 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
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Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului. 
 
Autor: doamna deputat PSD 
Dumitrache Ileana Cristina 
 

publice, cu modificările 
ulterioare  „Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.” 
De altfel, obiectivul este  de 
interes local şi nu există bază 
legală pentru finanţarea de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului. 

726.  Anexa nr.3/36   Ministerul 
Tineretului si Sportului 

Alocarea sumei de 608,690.00 lei 
pentru realizarea unei baze sportive 
cu teren de fotbal omologabil in loc. 
Mircea Voda, jud. Constanta. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului. 
 
Autor: doamna deputat PSD 
Dumitrache Ileana Cristina 
 

Realizare baza sportiva. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
-Potrivit art.30 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare  „Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.” 
De altfel, obiectivul este  de 
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interes local şi nu există bază 
legală pentru finanţarea de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului. 

727.  Anexa nr.3/36   Ministerul 
Tineretului si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 1200 
mii lei necesară pentru completarea 
sumei necesare construcţiei Sălii 
Polivalente – Caraş Severin. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Tineretului şi 
Sportului. 
 
Autor: Mihai RADAN – Grupul 
Minorităţilor Naţionale 

Pentru susţinerea activităţilor 
culturale şi sportive ale membrilor 
localităţii croate din România 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
priorităţile în repartizarea 
fondurilor  prevăzute în proiectul 
de buget al Ministerului 
Tineretului şi Sportului se  
stabilesc de ordonatorul 
principal de credite, potrivit 
obiectivelor pe care instituţia şi 
le-a propus pe anul 2009. 

728.  Anexa nr.3/36/02 Ministerul 
Tineretului si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Tineretului si Sportului, 
la anexa 3/26/02, titlul 51, alin.01 cu 
suma de 50.000 mii lei.  pentru 
amenajare teren fotbal în comuna 
Gugeşti, Jud. Vrancea  
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina şi domnul deputat 
PD-L Răzvan Mustea Şerban.  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului cu scopul de a 
proceda la lucrări de împrejmuire a 
perimetrului, deoarece comuna are 
peste 6000 locuitori şi nu există 
spaţii pentru desfăşurarea 
activităţilor sportive. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare. 
De altfel, amenajarea unui teren 
de fotbal în comuna Gugeşti este 
un obiectiv de interes local, 
pentru care nu există bază legală 
pentru finanţarea de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului 
Tineretului şi Sportului. 

729.  Anexa nr.3/36/02 Ministerul 
Tineretului si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Tineretului si Sportului, 
la anexa 3/26/02, titlul 51, alin.01 cu 
suma de 50.000 mii lei.  pentru 
amenajare teren sport în satul 
Bordeasca Veche, Comuna 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
bitumării şi realizării locului, şi 
amenajarea locului de desfăşurare a 
activităţilor sportive pentru elevi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizează sursa de finanţare. De 
altfel, amenajarea unui teren de 
sport la şcoala Boredeasca 
Veche este un obiectiv de interes 
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Tătăranu, Şcoala Boredeasca 
Veche Nr. 2., Jud. Vrancea  
 
Autori: doamna senator PD-L 
Plăcintă Sorina şi domnul deputat 
PD-L Răzvan Mustea Şerban.  
 

local, pentru care nu există bază 
legală pentru finanţarea de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului. 

730.  Anexa nr.3/36/02 Ministerul 
Tineretului si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Tineretului si Sportului, 
la anexa 3/26/02, titlul 51, alin.01 cu 
suma de 500 mii lei.  pentru 
construirea unei baze sportive în 
Municipiul Codlea, Judeţul Braşov
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului  
 
 
Autori: domnul senator PD-L 
Rasaliu Marian 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Potrivit art.30 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare  „Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.”  
-Priorităţile în repartizarea 
fondurilor  prevăzute în proiectul 
de buget al Ministerului 
Tineretului şi Sportului se  
stabilesc de ordonatorul 
principal de credite, potrivit 
obiectivelor pe care instituţia şi 
le-a propus pe anul 2009. 

731.  Anexa nr.3/36/26 Ministerul 
Tineretului si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 
15.000..mii lei din bugetul 
Ministerului Tineretului şi Sportului 

Pentru susţinerea sportului de 
performanţă în Municipiul Brăila 
sunt necesare investiţii în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
priorităţile în repartizarea 
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pentru construcţia unui Bazin 
Olimpic în Municipiul Brăila, jud. 
Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Tineretului şi 
Sportului 
 
  
Autor: doamna deputat PNL, Diana 
Tuşa, Grupurile parlamentare PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

infrastructură sportivă. 
 
 

fondurilor  prevăzute în proiectul 
de buget al Ministerului 
Tineretului şi Sportului se  
stabilesc de ordonatorul 
principal de credite, potrivit 
obiectivelor pe care instituţia şi 
le-a propus pe anul 2009. 

732.  Anexa nr.3/36/26 Ministerul 
Tineretului si Sportului 

Comisiile pentru invatamant, 
stiinta, tineret si sport – volumul B, 
partea II, pozitia-613. 

  

733.  Anexa nr.3/36/26 Ministerul 
Tineretului si Sportului 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

1304, 1306. 

  

734.  Anexa nr.3/38 Autoritatea 
Nationala Sanitara Veterinara si 
pentru Siguranta Alimentelor 

Se propune suplimentarea bugetului  
Autoritatii Nationale Sanitara 
Veterinara si pentru Siguranta 
Alimentelor la capitolul 8301 
„Agricultură, silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare” Titlul 01- 
Cheltuieli curente cu suma 100.000 
mii lei  
 
Sursa de finanţare:  
 Din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 20.000 mii lei, 
iar suma de 80.000 mii lei prin 
redistribuire din bugetul 
A.N.S.V.S.A. din cadrul capitolului 

Pentru  identificarea şi înregistrarea 
ovinelor, suinelor, caprinelor şi 
bovinelor şi Programul acţiunilor 
de supraveghere, prevenire şi 
control a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om. 
Deblocarea surselor de cofinanţare 
externă şi a comerţului cu animale 
vii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
1. Suma care se propune 

pentru suplimentarea 
bugetului ANSVSA este 
de 20.000 mii lei 
conform celor solicitate 
deoarece suma de 80.000 
mii lei se redistribuie din 
bugetul ANSVSA. 

2. Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se angajează 
pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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8300 - Programe naţionale pentru 
care A.N.S.V.S.A. trebuie să le pună 
în aplicare. 
 
Autori: domnul deputat PD-L Avram 
Marian 
 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, 
conform prevederilor 
art.30 din Legea 
nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu 
modificările ulterioare. 

 
735.  Anexa nr.3/42/02 Consiliul 

Naţional pentru Combaterea 
Discriminării 

Se propune modificarea sumei 
alocate în bugetul Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminării la 
Capitolul 5001, Grupa 20, Articolul 
06 „Deplasări, detaşări, transferări” 
de la 82 mii lei la 124 mii lei (la 
nivelul anului 2008). 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale – Fondul alocat 
Ministrului 
 
Autori: Comisia pentru egalitatea de 
şanse a Senatului, Comisia pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi a Camerei Deputaţilor şi 
doamnele deputat Cristina Ancuţa 
Pocora şi Lucia Varga – Grupul 
Parlamentar al PNL 

Amendament respins de Comisia 
pentru egalitatea de şanse a 
Senatului, Comisia pentru 
egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Soluţionarea sesizărilor referitor la 
presupuse acte de discriminare 
necesită deplasarea în teritoriu 
pentru efectuarea investigaţiilor. 
Numărul sesizărilor privind 
discriminarea are un trend 
crescător, ca urmare a acţiunilor de 
sensibilizare şi mediatizare privind 
discriminarea, derulate de CNCD. 
De asemenea, CNCD este membru 
al Reţelei Europene a Organismelor 
pentru Egalitate-EQUINET, ceea ce 
impune participarea la reuniuni şi 
activităţi externe în domeniu. 
Modificarea propusă are în vedere 
asigurarea condiţiilor pentru ca 
instituţia să-şi poată realiza 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece nu se 
justifică solicitarea de 
suplimentare a creditelor 
bugetare la această natură de 
cheltuieli. 
Prin OUG nr.223/2008 privind 
unele măsuri de reducere a unor 
cheltuieli bugetare se prevede 
reducerea în anul 2009 cu cel 
puţin 15% a cheltuielilor pentru 
această natură de cheltuieli faţă 
de cele aprobate pentru anul 
2008. 
În ceea ce priveşte utilizarea ca 
sursă de finanţare a bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, această 
propunere nu poate fi susţinută, 
deoarece creditele bugetare au 
fost prevăzute la strictul necesar 
pentru asigurarea desfăşurării 
activităţii acestei instituţii. 
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misiunea şi obiectivele stabilite prin 
lege. 
 
Motivaţia respingerii: 
Situaţia macroeconomică impune 
un buget de austeritate 
  

736.  Anexa nr.3/42/02 Consiliul 
Naţional pentru Combaterea 
Discriminării 

Se propune modificarea sumei 
alocate în bugetul Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminării la 
Capitolul 5001, Grupa 20, Articolul 
06, Alineat 01 „Deplasări interne, 
detaşări, transferări” de la 72 mii lei 
la 92 mii lei (la nivelul anului 2008). 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale – Fondul alocat 
Ministrului 
 
Autori: Comisia pentru egalitatea de 
şanse a Senatului, Comisia pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi a Camerei Deputaţilor şi 
doamnele deputat Cristina Ancuţa 
Pocora şi Lucia Varga – Grupul 
Parlamentar al PNL 

Amendament respins de Comisia 
pentru egalitatea de şanse a 
Senatului, Comisia pentru 
egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Soluţionarea sesizărilor referitor la 
presupuse acte de discriminare 
necesită deplasarea în teritoriu 
pentru efectuarea investigaţiilor. 
Numărul sesizărilor privind 
discriminarea are un trend 
crescător, ca urmare a acţiunilor de 
sensibilizare şi mediatizare privind 
discriminarea, derulate de CNCD. 
Modificarea propusă are în vedere 
asigurarea condiţiilor pentru ca 
instituţia să-şi poată realiza 
misiunea şi obiectivele stabilite prin 
lege. 
 
Motivaţia respingerii: 
Situaţia macroeconomică impune 
un buget de austeritate 
  

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece nu se 
justifică solicitarea de 
suplimentare a creditelor 
bugetare la această natură de 
cheltuieli. 
Prin OUG nr.223/2008 privind 
unele măsuri de reducere a unor 
cheltuieli bugetare se prevede 
reducerea în anul 2009 cu cel 
puţin 15% a cheltuielilor pentru 
această natură de cheltuieli faţă 
de cele aprobate pentru anul 
2008. 
În ceea ce priveşte utilizarea ca 
sursă de finanţare a bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, această 
propunere nu poate fi susţinută, 
deoarece creditele bugetare au 
fost prevăzute la strictul necesar 
pentru asigurarea desfăşurării 
activităţii acestei instituţii. 
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737.  Anexa nr.3/42/02 Consiliul 
Naţional pentru Combaterea 
Discriminării 

Se propune modificarea sumei 
alocate în bugetul Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminării la 
Capitolul 5001, Grupa 20, Articolul 
06, Alineat 02 „Deplasări în 
străinătate” de la 10 mii lei la 32 mii 
lei (la nivelul anului 2008). 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale – Fondul alocat 
Ministrului 
 
Autori: Comisia pentru egalitatea de 
şanse a Senatului, Comisia pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi a Camerei Deputaţilor şi 
doamnele deputat Cristina Ancuţa 
Pocora şi Lucia Varga – Grupul 
Parlamentar al PNL 

Amendament respins de Comisia 
pentru egalitatea de şanse a 
Senatului, Comisia pentru 
egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
CNCD este membru al Reţelei 
Europene a Organismelor pentru 
Egalitate-EQUINET, ceea ce 
impune participarea la reuniuni şi 
activităţi externe în domeniu.  
 
Motivaţia respingerii: 
Situaţia macroeconomică impune 
un buget de austeritate 
  

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece nu se 
justifică solicitarea de 
suplimentare a creditelor 
bugetare la această natură de 
cheltuieli. 
Prin OUG nr.223/2008 privind 
unele măsuri de reducere a unor 
cheltuieli bugetare se prevede 
reducerea în anul 2009 cu cel 
puţin 15% a cheltuielilor pentru 
această natură de cheltuieli faţă 
de cele aprobate pentru anul 
2008. 
Recent, printr-o OUG au fost 
aprobate măsuri care să conducă 
la reducerea cheltuielilor cu 
deplasările externe cum ar fi 
obligativitatea de a călători la 
clasa economic la cursele de 
transport aeriene, deplasarea cu 
mijloacele de transport în comun 
de la/la aeroport. 
În ceea ce priveşte utilizarea ca 
sursă de finanţare a bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, această 
propunere nu poate fi susţinută, 
deoarece creditele bugetare au 
fost prevăzute la strictul necesar 
pentru asigurarea desfăşurării 
activităţii acestei instituţii. 

738.  Anexa nr.3/44 Institutul Cultural Se propune suplimentarea bugetului Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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Roman Institutului Cultural Român cu suma 
de 6.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului  
 
Autori: Comisia pentru buget, 
finante, activitate bancară şi piaţă de 
capital din senat 
 
 

promovarea coerentă a culturii 
române în străinătate, consolidarea 
parteneriatelor strategice cu 
prestigioase instituţii culturale din 
străinătate, precum şi pentru 
îmbunătăţirea imaginii Românei în 
lume pe calea culturii 

amendamentului, întrucât 
potrivit art.30 alin.(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare  „Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.” 
În proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este prevăzută suma 
de 201.063  mii lei, pentru 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului care este 
destinată cu prioritate organizării 
şi desfăşurării alegerilor 
europarlamentare şi a celor 
prezidenţiale. 
De asemenea, fondurile alocate 
de la bugetul de stat pe anul 
2009 pentru Institutul Cultural 
Român sunt cu 30,41% mai mari 
faţă de execuţia preliminată pe 
anul 2008. Această creştere 
asigură, atât desfăşurarea în 
bune condiţii a activităţii 
instituţiei, cât şi promovarea 
culturii române în străinătate, 
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astfel cum se motivează în 
amendament. 
 

739.  Anexa nr.3/44 Institutul Cultural 
Roman 

Institutul Cultural Român, Anexa nr. 
3/44, Capitolul 5000/01 
CHELTUIELI CURENTE 40.000 
mii lei,  Capitolul 5010/20/30/30 
„Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” 
21.020 mii lei, Se solicită diminuarea 
Bugetului cu  4.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului se face la 
capitolul „programe” şi nu afectează 
funcţionarea ICR. 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor  şi 
Senator Sergiu Nicolaescu PSD 
 

Comisiile pentru cultură  ale 
Parlamentului au hotărât prin vot, 
respingerea acestui amendament, 
pentru că nu s-a dorit diminuarea 
sumei  totale  din bugetul 
Institutului Cultural Român, care 
este oricum  insuficientă pentru 
realizarea proiectelor şi 
programelor pe care le are în vedere 
pentru acest an. 
 
Motivarea amendamentului 
Creşterea de 30,41% a bugetului 
ICR pe anul 2009 faţă de cel pe 
2008 este exagerată, în raport cu 
creşterile din bugetele altor 
instituţii, precum Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional (+ 12,38%). Cultura 
română, înainte de a fi exportată, se 
face în România. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru Institutul 
Cultural Român au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2009, 
respectiv promovarea culturii şi 
civilizaţiei naţionale în ţară şi 
străinătate. 

740.  Anexa nr. 3/46 Societatea Română 
de Televiziune  

Anexa 4/36/01 şi 02  
Societatea Română de Televiziune 
Solicit mărimea sumei de  183.930 
mii lei  la  222.764 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea sumei de 48.817 mii lei 
la 34.961 mii lei din  

Comisiile pentru cultură  ale 
Parlamentului au hotărât prin vot 
respingerea acestui amendament 
pentru o mai judicioasă cheltuire a 
banului public într-o perioadă de 
criză. 
 
Motivarea amendamentului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- bugetul Societăţii Române de 
Televiziune înregistrează o 
diminuare faţă de anul 2008 la 
titlul cheltuieli de capital, având 
în vedere că la acest capitol au 
fost asigurate fonduri pentru 
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Anexa 3/01/ 01 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor  şi 
d-nii deputaţi UDMR: Márton Árpad 
Fráncisc şi Kelemen Hunor 
                                     

În anul 2009 vor fi două perioade 
de alegeri: - europarlamentare şi 
alegeri prezidenţialei - deci bugetul 
SRTV şi bugetul CNA trebuie să 
fie mărite cu cel puţin egalul ratei 
inflaţiei prognozate de 5% şi nu 
micşorate. 
 

finalizarea unor obiective de 
investiţii pentru care nu se mai 
alocă fonduri în anul 2009 
(studiouri teritoriale) 
-sursa de finanţare, respectiv 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale nu poate fi avută în 
vedere, sumele alocate acestei  
instituţii fiind necesare pentru 
buna desfăşurare a activităţii în 
anul 2009. 
De altfel suma propusă a fi 
diminuată la Anexa 3/01/01 de 
13,8 milioane lei nu acoperă 
suma propusă a fi suplimentată 
la  Societatea Română de 
Televiziune de 38,8 milioane lei 
şi nici nu sunt precizate 
subdiviziunile de cheltuieli de la 
care se propune diminuarea. 
     

741.  Anexa nr. 3/46 Societatea Română 
de Televiziune  

Anexa 4/36/01 şi 02  
Societatea Română de Televiziune 
 
Se solicită suplimentarea bugetului 
SRTV cu 120.000 mii lei din care : 
„Cheltuieli de capital”cod 67.01.70 
120.000 mii lei, „Active 
nefinanciare”  cod  67.01.71  
120.000 mii lei,  Active fixe          
cod 71.01.01 - 34.000 mii lei,  
Masini, echipamente si mijloace de 
transport -     cod 71.01.02 -                  

Comisiile pentru cultură  ale 
Parlamentului au hotărât prin vot 
respingerea acestui amendament 
pentru o mai judicioasă cheltuire a 
banului public într-o perioadă de 
criză. 
 
 
Motivarea amendamentului 
Suplimentarea sumelor este 
necesară pentru lucrări de 
construcţie la clădirea sediul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-sursa de finanţare, respectiv 
bugetul Ministerului Turismului  
nu poate fi avută în vedere, 
sumele alocate acestei   instituţii 
fiind necesare pentru relizarea 
programelor în domeniul 
turismului în anul 2009. 
- deşi în motivarea 
amendamentului se menţionează 
necesitatea alocării de fonduri 
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 86.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea sumei bugetului 
Ministerului Turismului. 
 
 
Autori: Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
senatului, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor  şi 
d-nii deputaţi UDMR: Márton Árpad 
Fráncisc şi Kelemen Hunor 
                                     

televiziunii  locale din Iaşi; lucrări 
de consolidare la sediul din 
Bucureşti - Turnul Televiziunii. 
 

pentru lucrări de construcţie şi 
de consolidare pentru studiouri 
teritoriale, din suma totală de 
120 milioane lei se propune  ca 
86 milioane lei să fie destinate 
dotării cu maşini, echipamente şi 
mijloace de transport. Dotări de 
această natură pot fi efectuate şi 
din veniturile realizate de 
societate din taxa TV şi din 
publicitate. 
 

742.  Anexa nr.3/49 Agentia Nationala 
pentru Resurse Minerale 

Redistribuirea  sumei de 65 mii lei 
în cadrul Titlului 10 – cheltuieli de 
personal – articolul 10.01 – cheltuieli 
salariale în bani, de la alineatul 04 – 
Spor de vechime la alineatul 02 – 
Salarii de merit suma de 60 mii lei şi 
la alienatul 07 – Ore suplimentare 
suma de 5 mii lei. 
 
 

Autori: Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului şi 
Comisia pentru industrii şi servicii.  
 
 

Amendament admis de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Suma totală propusă în proiectul de 
buget al ANRM pe 2009, la Titlul 
10 - cheltuieli de personal - rămâne 
neschimbată 

Propunem respingerea  
 
Nu se justifica necesitatea 
redistribuirii.  
La  estimarea cheltuielilor de 
personal pentru anul 2009, în 
vederea reducerii acestora, s-a 
urmărit suspendarea acordării 
unor sporuri, pemii, precum şi 
compensarea cu timp liber 
corespunzător a orelor prestate 
peste durata normală a timpului 
de lucru.   

743.  Anexa nr.3/54 Ministerul 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Turismului la anexa 

 
Amendament respins de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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3/54 cu suma de 500.000 lei pentru 
amenajarea zonei de agrement 
Suceava. 
 
  
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
senator PD-L Orest Onofrei şi 
doamna deputat PD-L Sanda Maria 
Ardeleanu. 
 
 

economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivatia admiterii: 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru amenajarea 
zonei de agrement deoarece 
municipiul Suceava nu are o astfel 
de zonă, iar terenurile primite de la 
RAPPS (în spatele IRE) vor fi 
destinate amenajării unei moderne 
baze de agrement. Pentru aceasta 
există H.G. nr.1563/27.12.2007. 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

- Nu se precizează sursa de 
finanţare  
- Pentru anul 2009 pentru 
transferurile de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea investiţiilor în turism 
s-a alocat suma de 302.573 mii 
lei  faţă de 5.035 mii lei în anul 
2008 . 
- Potrivit art.39 alin.(3) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.58/1998 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii de 
turism în România proiectele de 
investiţii în turism şi  sursele de 
finanţare a documentaţiilor 
tehnice şi a lucrărilor de execuţie 
a programelor şi obiectivelor de 
investiţii în turism se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului  
Turismului. 
  
 

744.  Anexa nr.3/54 /02 Ministerul 
Turismului 

Se propune la bugetul Ministerului 
Turismului la anexa 3/54/02 
capitolul 5005, grupa 51, art 02, alin 
21 Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii in 
turism, alocarea sumei de 2400000 
lei, pentru restaurare monumente 
istorice (3 biserici) comuna 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
Motivatia admiterii: 
Investiţiile sunt necesare pentru 
atragerea de turişti, acestea aflându-
se într-o stare precară  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există baza legală pentru 
finantarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului Turismului. 
- Nu se precizează sursa de 
finanţare.  
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Nicoreşti, Judeţul Galaţi. 
 
   
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
deputat PNL Victor Paul Dobre, 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL . 
 

 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

745.  Anexa nr.3/54 /02 Ministerul 
Turismului 

Se propune la bugetul Ministerului 
Turismului la anexa 3/54/02 
capitolul 5005, grupa 51, art 02, alin 
21 Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii in 
turism, alocarea sumei  de  
50.500 lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitarea 
monumentelor istorice, comuna 
Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 
 
  
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
deputat PNL Nini Săpunaru, 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

 Se află într-o stare degradantă. 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu există baza legală pentru 
finantarea acestor lucrări din 
bugetul Ministerului Turismului. 
- Nu se precizează sursa de 
finanţare.  
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746.  Anexa nr.3/54 /02 Ministerul 

Turismului 
Se propune la bugetul Ministerului 
Turismului la anexa 3/54/02 
capitolul 5001, grupa 51, art 02, alin 
21 Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii in 
turism, alocarea  sumei de 84 000 
mii lei pentru Proiectul “Dezvoltarea 
zonei turistice Sinaia-Perla 
Carpatilor”, oraş Sinaia, jud. 
Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Transferuri de 
la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor 
de investiţii în turism 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
senator PNL Meleşcanu Teodor,  
doamnele deputat PNL Gavrilescu 
Graţiela şi Săftoiu Adriana, domnul 
deputat PNL Cristian Burlacu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 
 

  Documentaţia tehnica a acestui 
proiect a fost realizata prin sprijinul 
primit din partea MDPL, care a 
acordat “Asistenţă tehnică pentru 
sprijinirea Autorităţilor Publice 
Locale în vederea pregătirii 
tehnice a proiectelor de investiţii 
publice”, finanţate prin Programul 
Operaţional Regional 2007 –2013” 
în conformitate cu HG 811/2006.  
Proiectul "Dezvoltarea zonei 
turistice-Sinaia Perla Carpaţilor", se 
încadrează la parteneriat public-
privat, iar  partea de cofintare este 
de 50%. În consecinţă, este  extrem 
de greu de asigurat cofinanţarea a 
50% având în vedere valoarea mare 
a acestei investiţii. 
 
 
Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2009 pentru 
transferurile de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea investiţiilor în turism 
s-a alocat suma de 302.573 mii 
lei  faţă de 5.035 mii lei în anul 
2008 . 
- Potrivit art.39 alin.(3) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.58/1998 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii de 
turism în România proiectele de 
investiţii în turism şi  sursele de 
finanţare a documentaţiilor 
tehnice şi a lucrărilor de execuţie 
a programelor şi obiectivelor de 
investiţii în turism se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului  
Turismului. 
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sustenabilitatea acestuia. 
 

747.  Anexa nr.3/54 /02 Ministerul 
Turismului 

Se propune la bugetul Ministerului 
Turismului la anexa 3/54/02 
capitolul 5001, grupa 51, art 02, alin 
21 Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii in 
turism, alocarea  sumei de 6000 mii 
lei pentru - plata rată leasing aferenta 
achiziţionării echipamentului 
telegondolei realizata pe traseul 
Sinaia cota 998-cota 1400, oraş 
Sinaia, jud Prahova. 
  
Sursa de finanţare: Transferuri de 
la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor 
de investiţii în turism 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
deputat PNL Cristian Burlacu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

 Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia admiterii:   
Obiectivul face parte acelaşi proiect 
„Dezvoltarea zonei turistice-Sinaia 
Perla Carpatilor". 
 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru anul 2009 pentru 
transferurile de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea investiţiilor în turism 
s-a alocat suma de 302.573 mii 
lei  faţă de 5.035 mii lei în anul 
2008 . 
- Potrivit art.39 alin.(3) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.58/1998 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii de 
turism în România proiectele de 
investiţii în turism şi  sursele de 
finanţare a documentaţiilor 
tehnice şi a lucrărilor de execuţie 
a programelor şi obiectivelor de 
investiţii în turism se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului  
Turismului. 
  
 

748.  Anexa nr.3/54 /02 Ministerul 
Turismului 

Se propune la bugetul Ministerului 
Turismului la anexa 3/54/02 
capitolul 5001, grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art 02, alin 21 
Transferuri de la bugetul de stat către 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia admiterii: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se precizează sursa de 
finanţare. 
- Pentru anul 2009 pentru 
transferurile de la bugetul de stat 
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bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii in turism, 
alocarea  sumei de 1.800 mii lei din 
suma prevăzută pentru finanţarea 
obiectivului «Dezvoltare turistică 
braţ Borcea Călăraşi», mun. 
Călăraşi. 
   
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnul 
deputat PNL Eugen Nicolăescu,  
Grupurile parlamentare  reunite PNL.  
 

Obiectiv esenţial pentru atragerea 
turiştilor şi pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 
 
 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

către bugetele locale pentru 
realizarea investiţiilor în turism 
s-a alocat suma de 302.573 mii 
lei  faţă de 5.035 mii lei în anul 
2008 . 
- Potrivit art.39 alin.(3) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.58/1998 privind organizarea 
şi desfăşurarea activităţii de 
turism în România proiectele de 
investiţii în turism şi  sursele de 
finanţare a documentaţiilor 
tehnice şi a lucrărilor de execuţie 
a programelor şi obiectivelor de 
investiţii în turism se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului  
Turismului. 
  
 

749.  Anexa nr.3/54 /26  Ministerul 
Turismului 

Se propune la bugetul Ministerului 
Turismului la capitolul 87.01,  
Program Dezvoltarea produselor 
turistice, PAG. 25, diminuarea sumei 
propuse pe anul 2009 de la 312.573 
mii lei la 212.573 mii lei.  
 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii, domnii 
deputaţi UDMR Kelemen Hunor, 
Erdei Dolóczki István, Lakatos 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia admiterii: 
 Din această sumă se asigură 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii  Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional, la capitolul 
67.01, titlul Promovarea, protejarea 
şi punerea în valoare a creaţiei 
contemporane şi a diversităţii 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât din 
suma de 312.573 mii lei propusă 
pentru  Programul de dezvoltare 
a produselor turistice 302.573 
mii lei reprezintă proiecte de 
investitii în turism ale 
autorităţilor publice locale, 
acţiune nouă începută în luna 
decembrie a anului 2008, în baza 
art.39(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
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Petru. culturale, Festivalul Naţional de 
Teatru, Festivalul Internaţional de 
Teatru, Teatrul Naţional „Radu 
Stanca”, Sibiu, Susţinerea 
instituţiilor subordonate, pentru 
Direcţiile Judeţene pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniul Cultural 
Naţional, Susţinerea cultelor pentru 
construcţia şi reabilitarea de 
lăcaşuri de cult, precum şi pentru 
realizarea de acţiuni sociale, 
educaţionale şi caritabile 
 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

activităţii de turism în România, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

750.  Anexa nr.3/54 Ministerul 
Turismului 

Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

174, 1194, 1195, 1199-1201. 

  

751.  Anexa nr. 3/65 Ministerul 
Finantelor Publice - Actiuni 
Generale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Finantelor Publice –
Acţiuni Generale – Titlul XIV 
Fondul Naţional de Dezvoltare cu 
suma de 3. mil. lei.  pentru lucrări 
de modernizare –execuţie pistă 
Aeroport Internaţional Iaşi, 
judeţul Iaşi 

Se solicită amendamentul pentru 
finantarea cheltuielilor pentru 
lucrări modernizare-execuţie pista 
Aeroport Internaţional Iaşi, judeţul 
Iaşi 

Se propune respingerea întrucât 
sumele din Fondul Naţional de 
Dezvoltare se repartizeaza pe 
rdonatori principali de credite pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2006. 
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Sursa de finanţare: Fondul Naţional 
de Garantare 
 
Autori: doamna senator PD-L 
Mihaela Popa, domnul senator PD-L 
Dumitru Oprea şi domnii deputaţi 
PD-L Păduraru Nicuşor, Marius 
Spinu, Daniel Oajdea şi Petru 
Movilă. 
 

752.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune modificarea Anexei nr.4, 
astfel: 
“Sume  defalcate din taxa pe valoare 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2009 din care 
pentru: 
 „sumele minime pentru sustinerea 
sistemului de protectie a copilului si 
a centrelor de asistenta sociala a 
persoanele cu handicap”. 

Autori:Domnii senatori Trifon 
Belacurencu  - PSD şi Bara Ion - 
PDL 
 

Solicitam  sa se precizeze ca 
“sumele pentru finantarea 
cheltuielilor pentru protectia 
copilului si centrelor pentru 
persoanele cu handicap”, sa 
fie”minime”, existând posibilitatea 
alocării unor sume mai mari, daca 
se inregistreaza economii la 
celelalte categorii de cheltuieli care 
se finanteaza din aceiasi sursa 
(lapte si corn-prin licitatie), 
personal neclerical, serviciul de 
evidenta a persoanelor, 
invatamantul special. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- anexa nr. 4 va prevedea sumă 
globală, fără destinaţie, pentru  
susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanele cu handicap.  

753.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune modificarea Anexei nr.4, 
astfel: 
„Sume  defalcate din taxa pe valoare 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2009 din care 

Solicitam  sa se precizeze ca 
“sumele pentru finantarea 
cheltuielilor pentru protectia 
copilului si a centrelor de asistență 
socială a persoanele cu handicap”, 
să fie ”minime”, putand aloca 

Se propune respingerea, întrucât: 
- anexa nr. 4 va prevedea sumă 
globală, fără destinaţie, pentru  
susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
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pentru: 
„minim sustinerea  sistemului de 
protectie a copilului si a centrelor de 
asistenta sociala a persoanele cu 
handicap”. 
 
Autor : Senator Pop Gheorghe– PSD  
+PC 

sume mai mari, daca se 
inregistreaza economii la celelalte 
categorii de cheltuieli care se 
finanteaza din aceiasi sursa (lapte si 
corn- prin licitatie,) personal  
neclerical,  serviciul de evidenta a 
persoanelor, invata- mantul 
special). 
 

persoanele cu handicap. 

754.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Bacău, nr. crt. 4,  cu suma 
de 12.878 mii lei ((se modifica 
corespunzator si art 4. lit. a)), de la 
66.189 mii lei la 79.067 mii lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
Pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului 25.000 mii lei 
- 15 centre de asistenţă socială 
pentru protecţia copilului 
-  1.280 asistaţi 
-  1.170 salariaţi 
-  alocaţia zilnică de hrană 8.3 lei/ 
zi 
- limite valorice pentru cheltuieli 
pentru cazarmament, echipament, şi 
alte materiale 578 lei/an/copil 
 
Centre de ingrijire şi asistenţă 
socială pentru persoane cu handicap 
21.105 mii lei 
-11 centre de asistenţă socială 
- 912 asistaţi 
- 873 salariaţi 
- alocaţia de hrană 8,3 lei/ zi 
- dotare cu echipament, obiecte de 
inventar 
- centrale termice proprii 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 
138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- menţionăm că la 
fundamentarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţului Bacău în valoare de 
66.189 mii lei, potrivit anexei 
nr.4 din proiect, în creştere cu 
19,6% faţă de programul anului 
2008, s-au avut în vedere 
următoarele: 
   *Fondurile necesare pentru 
finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului au fost  
fundamentate şi repartizate pe 
judeţe de Autoritatea Naţională 
de Protecţia Drepturilor 
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Autori: 

- reparaţii clădiri 
- cheltuieli suplimentare necesare 
pentru restructurarea centrelor de 
ingrijire şi asistenţă socială. 
 
Direcţia Judeţeană de evidenţa a 
persoanelor  1.000 mii lei 
- asigurare salarii pentru 30 salariaţi 
- dotare cu tehnica de calcul 
 
Produse lactate şi panificaţie 
16.200 mii lei 
- numar elevi si preşcolari 83.549 
- preţ mediu/pachet produs lapte şi 
corn 1.17 lei 
-miere de albine pentru preşcolari şi 
cl.I - IV 3.512 mii lei 
- nr.de elevi clasele  I-IV şi 
preşcolari - 50.029  
 
Invaţământ special 8.100 mii lei 
- 636 copii 
- 214 salariaţi 
- alocaţia de hrană 7 lei/ zi 
- tehnica de calcul , mijloace de 
transport auto 
 
Contribuţii personal neclerical 
4.150 mii lei 
- 456 posturi 
- 357 unitaţi de cult 
- este necesară suplimentarea 
numărului de posturi cu cel puţin 

Copilului, din care pentru anul 
2009 s-a asigurat finanţarea din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată a 70% din 
necesar, diferenţa urmând a se 
asigura din bugetul consiliului 
judeţean. Comparativ cu sumele 
alocate, judeţului Bacău, în anul 
2008, creşterea medie este de 
27.4%; 
   *O alocaţie lunară de circa 
1.495,5 lei pentru o persoană 
asistată în centrele de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap, în creştere cu 4,7% 
comparativ cu suma alocată pe 
anul 2008. Fondurile alocate pe 
judeţe sunt stabilite în funcţie de 
numărul de persoane asistate la 
data de 30.06.2008, comunicat 
de consiliile judeţene; 
   *Numărul de elevi din clasele 
I-VIII din învăţământul de stat şi 
de copii preşcolari din 
grădiniţele de stat cu program 
normal de 4 ore pentru anul 
şcolar 2008-2009, comunicat de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării, precum şi limita 
valorii zilnice pentru produsele 
lactate şi de panificaţie de 1,17 
lei/beneficiar, în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 640 -

Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 

217, date fiind veniturile proprii 
reduse din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

714/2008; 
   *Numărul de copii preşcolari 
din grădiniţele de stat cu 
program normal de 4 ore precum 
şi elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi 
confesional pe judeţe, comunicat 
de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării şi o limită a 
valorii pentru mierea de albine 
ca supliment nutritiv estimată 
pentru o cantitate de 
60g/copil/săptămână, în 
conformitate cu Ordonanţa 
Guvernului nr. 24/2008 pentru 
modificarea alin.(2) al art.1 din 
Legea nr.509/2006 privind 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv; 
   *Propunerile Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
pentru finanţarea cheltuielilor 
aferente învăţământului special; 
   *Pentru fundamentarea 
cheltuielilor personalului 
neclerical angajat în unităţile de 
cult din ţară, un salariu de bază 
minim brut pe ţară garantat în 
plată de 600 lei, stabilit prin 
hotărârea Guvernului 
nr.1051/2008, contribuţiile 
aferente fondului de salarii şi 
numărul personalului neclerical 
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aprobat în anul 2008; 
   *Creşterea în medie cu 4,7% 
faţă de anul 2008 a sumelor 
alocate pentru asigurarea 
finanţării cheltuielilor de 
personal, bunuri şi servicii 
aferente serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor organizate la nivelul 
judeţului. 

755.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea fondurilor 
alocate la nr. crt. 5 judeţul Bihor cu 
suma 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului 
Bihor. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi este destinat finanţării 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar; 
- la fundamentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului Bihor, s-a 
asigurat o creştere cu 21.5% faţă 
de programul anului 2008. 

756.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Buzău, nr. crt. 10,  cu suma 
de 1000 mii lei pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a copilului şi 
a centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 

În judeţul Buzău sunt 14 centre de 
protecţie a copilului, pentru 1604 
copii şi  3 cămine spital pentru 621 
bătrâni. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi este destinat finanţării 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar; 
   *Fondurile necesare pentru 
finanţarea sistemului de 
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Autor: Dl. Adrian Mocanu – dep. 
PSD 

protecţie a copilului, au fost 
fundamentate şi repartizate pe 
judeţe de Autoritatea Naţională 
de Protecţia Drepturilor 
Copilului, din care pentru anul 
2009 s-a asigurat finanţarea din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată a 70% din 
necesar, diferenţa urmând a se 
asigura din bugetul consiliului 
judeţean. Comparativ cu sumele 
alocate, judeţului Buzău, în anul 
2008, creşterea medie este de 
20,4%; 
   *O alocaţie lunară de circa 
1.495,5 lei pentru o persoană 
asistată în centrele de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap, în creştere cu 4,7% 
comparativ cu suma alocată pe 
anul 2008. Fondurile alocate pe 
judeţe sunt stabilite în funcţie de 
numărul de persoane asistate la 
data de 30.06.2008, comunicat 
de consiliile judeţene. 

757.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune modificarea, la nr. crt. 14 
– Constanta, a sumei de 57.673 mii 
lei în suma de 247.500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Senator PSD Alexandru 

Necesar stabilit de Consiliul 
Judeţean Constanţa. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi este destinat finanţării 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar; 
- la fundamentarea sumelor 
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Mazăre, Deputat PSD Eduard Stelian 
Martin 

defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului Constanţa, s-a 
asigurat o creştere cu 11,6% faţă 
de programul anului 2008. 

758.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea fondurilor 
alocate la nr. crt. 26 judeţul 
Maramures cu suma de 5.914 lei 
din care 3.414 lei destinate susţinerii 
sistemului de protecţie a copilului şi 
a centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Senator PDL Birlea 
Gheorghe 

Suplimentarea sumei ce revine 
Judeţului Maramureş în vederea 
asigurării sumelor necesare 
finanţării cheltuielilor privind 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv. 
 
Plata contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din judeţ. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi este destinat finanţării 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar; 
- la fundamentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului Maramureş, s-a 
asigurat o creştere cu 15,6% faţă 
de programul anului 2008. 

759.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea fondurilor 
alocate la nr. crt. 26 judeţul 
Maramures cu suma 45 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Senator PDL Birlea 
Gheorghe 

Continuarea lucrărilor de 
construcţie la Barajul de acumulare 
hidroenergetică Runcu. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi este destinat finanţării 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar; 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor sunt utilizate conform  
destinaţiei prevăzute la art.4 
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lit.a) din proiectul legii bugetului 
de stat pe anul 2009; 
- totodată menţionăm că potrivit 
O.G. nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale 
prioritare de mediu şi de 
gospodărire a apelor (art.3 
alin.(3): 
   *sumele pentru cofinanţarea 
proiectelor de investiţii cuprinse 
în programele multianuale 
prioritare de mediu şi de 
gospodărire a apelor ale 
unităţilor administrativ-
teritoriale se alocă către bugetele 
locale, în limita sumelor 
aprobate anual cu această 
destinaţie, prin transferuri de la 
bugetul Ministerului Mediului. 

760.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Mehedinţi, 
nr.crt.27 cu 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului 
Mehedinţi. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi este destinat finanţării 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar; 
- la fundamentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului Mehedinţi, s-a 
asigurat o creştere cu 17,5% faţă 
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de programul anului 2008. 
761.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea fondurilor 
alocate la nr. crt. 31 judeţul Prahova 
cu suma 280 mii lei. 
 
Autori: domnul deputat PSD Adrian 
Năstease 

Reparaţii, asfaltări, drumuri 
comunale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 
138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 

762.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 31 - judeţul 
Prahova cu 280 mii lei  
 
Sursa de finantare: 
 
Autor: Senator PSD- Savu Daniel 
 

Sustinerea sistemului de protectie a 
copilului si a centrelor de asistenta 
sociala a persoanelor cu handicap 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 
138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 

763.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Sălaj, nr crt.33  cu 
5.000 mii lei, adică de la 31.577 mii 
lei la 36.577 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul deputat PSD Iuliu 
Nosa 

A crescut alocaţia de hrană pentru 
asistaţi, s-au majorat normativele 
valorice de cheltuieli de 
cazarmament, echipament, 
transport, materiale igienico-
sanitare, etc. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi este destinat finanţării 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar; 
- la fundamentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului Buzău, s-a 
asigurat o creştere cu 14,8% faţă 
de programul anului 2008, iar la  
la finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
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persoanelor cu handicap s-au 
avut în vedere următoarele: 
   *Fondurile necesare pentru 
finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului au fost  
fundamentate şi repartizate pe 
judeţe de Autoritatea Naţională 
de Protecţia Drepturilor 
Copilului, din care pentru anul 
2009 s-a asigurat finanţarea din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată a 70% din 
necesar, diferenţa urmând a se 
asigura din bugetul consiliului 
judeţean. Comparativ cu sumele 
alocate, judeţului Sălaj, în anul 
2008, creşterea medie este de 
23.3%; 
   *O alocaţie lunară de circa 
1.495,5 lei pentru o persoană 
asistată în centrele de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap, în creştere cu 4,7% 
comparativ cu suma alocată pe 
anul 2008. Fondurile alocate pe 
judeţe sunt stabilite în funcţie de 
numărul de persoane asistate la 
data de 30.06.2008, comunicat 
de consiliile judeţene. 

764.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 33 - judeţul Sălaj, 
de la 31.577 mii lei la suma de 
36.577 mii lei, din care pentru: 

Datorită faptului că structura 
veniturilor proprii pentru consiliile 
judeţene este limitată, iar 
competenţele de finanţare sunt 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 
138 din Constituţie, potrivit 
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pe anul 2009 susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap – 
de la 15.440 mii lei la 20.440 mii lei. 
 
Autor: Senator Pop Gheorghe - 
PSD+PC 

multiple, propun suplimentarea 
cu încă 5.000 mii lei a  acestor 
sume, respectiv finan-țarea 
sistemului de protecţie a copilului 
şi a centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap. 
 

căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
- la fundamentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului Sălaj, s-a 
asigurat o creştere cu 18,6% faţă 
de programul anului 2008, iar la  
la finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap s-au 
avut în vedere următoarele: 
   *Fondurile necesare pentru 
finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului au fost  
fundamentate şi repartizate pe 
judeţe de Autoritatea Naţională 
de Protecţia Drepturilor 
Copilului, din care pentru anul 
2009 s-a asigurat finanţarea din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată a 70% din 
necesar, diferenţa urmând a se 
asigura din bugetul consiliului 
judeţean. Comparativ cu sumele 
alocate, judeţului Sălaj, în anul 
2008, creşterea medie este de 
23.3%; 
   *O alocaţie lunară de circa 
1.495,5 lei pentru o persoană 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 648 -

asistată în centrele de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap, în creştere cu 4,7% 
comparativ cu suma alocată pe 
anul 2008. Fondurile alocate pe 
judeţe sunt stabilite în funcţie de 
numărul de persoane asistate la 
data de 30.06.2008, comunicat 
de consiliile judeţene. 

765.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea fondurilor 
alocate la nr. crt. 33 judeţul Sălaj cu 
suma 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţului 
Sălaj, fiind necesară pentru sat 
Fagetu, com Plopis, jud Salaj - 
drumuri comunale si satesti. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi este destinat finanţării 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar; 
- la fundamentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului Sălaj, s-a 
asigurat o creştere cu 18,6% faţă 
de programul anului 2008. 
- menţionăm că finanţarea 
obiectivelor privind reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
judeţene şi comunale se asigură 
din sumele prevăzute în anexa 
nr.6. 

766.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 37– Timiş cu suma 
de 20.000 mii lei.  
 

Pentru asigurarea subventiei pentru 
cresterea neprevizionata a pretului 
la combustibilii utilizati cf OG 
36/2006 cuvenita SC COLTERM 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
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pe anul 2009  
Sursa de finantare: Fondul de 
Intervenţie la dispoziţia  Guvernului 
 
Autor : Senator  Gheorghe David – 
PD-L 
 
 

TIMISOARA, se propune 
acordarea sumei de 20.000 mii lei , 
reprezentand diferenta neincasata 
de la bugetul de stat la 31/12.2008 

anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor sunt utilizate conform  
destinaţiei prevăzute la art.a 
lit.a) din proiectul legii bugetului 
de stat pe anul 2009; 
- totodată menţionăm că potrivit 
O.G. nr.36/2006 privind 
instituirea preturilor locale de 
referinta pentru energia termica 
furnizata populatiei prin sisteme 
centralizate (art.4 alin.(1): 
*incepand cu 1 ianuarie 2007, in 
vederea compensarii cresterilor 
neprevizionate ale preturilor la 
combustibilii utilizati pentru 
producerea energiei termice 
furnizate populatiei prin sisteme 
centralizate, aprobat prin H.G. 
nr.462/2006, se acorda 
furnizorilor de energie termica 
sume din bugetele locale, care se 
transfera de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului 
Administratiei si Internelor. 
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767.  Anexa nr.4 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor,  
pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 39 - judeţul Vaslui, 
de la 70.793 mii lei la suma de 
95.793 mii lei din care 59.852 mii lei 
pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea acestor 
cheltuieli 
 
Autori: Senator PSD+PC Silistru 
Doina, Deputat PSD+PC Cristea 
Victor 

Propunem majorarea sumei cu 
15.000 mii lei pentru asigurarea 
funcţionării în bune condiţii a 
Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui, sumele repartizate fiind 
insuficiente. 
Subliniem că cei peste 2000 de 
copii asistaţi (în centre de tip 
rezidenţial şi la asistenţii maternali) 
ni şi-au primit niciodată integral 
drepturile prevăzute de lege.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că 
o mai bună colectare a taxei pe 
valoarea adăugată nu poate fi 
cuantificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare; 
- la fundamentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului Vaslui, s-a 
asigurat o creştere cu 35,8% faţă 
de programul anului 2008, iar la  
la finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap s-au 
avut în vedere următoarele: 
   *Fondurile necesare pentru 
finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului au fost  
fundamentate şi repartizate pe 
judeţe de Autoritatea Naţională 
de Protecţia Drepturilor 
Copilului, din care pentru anul 
2009 s-a asigurat finanţarea din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată a 70% din 
necesar, diferenţa urmând a se 
asigura din bugetul consiliului 
judeţean. Comparativ cu sumele 
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alocate, judeţului Vaslui, în anul 
2008, creşterea medie este de  
60,7%. 
   *O alocaţie lunară de circa 
1.495,5 lei pentru o persoană 
asistată în centrele de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap, în creştere cu 4,7% 
comparativ cu suma alocată pe 
anul 2008. Fondurile alocate pe 
judeţe sunt stabilite în funcţie de 
numărul de persoane asistate la 
data de 30.06.2008, comunicat 
de consiliile judeţene. 

768.  Anexa nr.4  Comisiile pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului –volumul C, 
pozitiile  768-777 

  

769.  Anexa nr.4  Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

179, 922, 927, 934. 

  

770.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentra-
lizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor,  sectoarelor 
şi Municipiului Bucureşti, pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Bacău, nr. crt. 4,  cu suma 
de 150.000 mii lei ((se modifica 
corespunzator si art 4. lit. b)), de la 
418.223 mii lei la 568.223 mii lei.  
 
 
 
 
 
 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
Invaţământ preuniversitar de stat  
Suma reprezintă cheltuielile 
salariale pentru cadrele didactice şi 
nedidactice din invaţământul 
preuniversitar de stat şi fonduri 
solicitate pentru burse si obiecte de 
inventar 
- cheltuieli privind salariile 
personalului didactic şi nedidactic 
din invaţământul preuniversitar de 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 
138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată prevăzute în 
proiect, au fost fundamentate 
pentru judeţul Bacău, 
asigurându-se o creştere cu 
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Autori: 

stat 
- pentru acordarea de burse pentru 
copiii provenind din familii cu 
venituri reduse 
- dotarea corespunzătoare a şcolilor 
cu mobilier şi material didactic, în 
vederea desfăşurării în condiţii 
normale a procesului educaţional  
- repararea instalaţiilor de incălzire 
şi introducerea agentului termic 
 
Creşe  
Cheltuieli privind intreţinerea şi 
funcţionarea celor 4 creşe (plata 
salariilor, cheltuieli cu utilităţile, 
cheltuieli cu hrana, reparaţii 
curente) 
- 4 creşe 
- 313 copii 
- număr salariaţi – 114 
 
Drepturile asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap  
- număr asistenţi personali – 2.018 
 
Ajutor social şi ajutor pentru 
incălzirea locuinţei  
- 12.870 beneficiari ajutor social 
- 11.730 beneficiari ajutor 
incălzirea locuinţei cu lemne 
cărbuni şi combustibili petrolieri 
Servicii publice de evidenţă a 
persoanelor  

32,0% faţă de proiectul anului 
2008; 
- fondurile necesare pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
personal ale instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat, repartizate pe judeţe şi 
municipiul Bucureşti asigură 
creşteri salariale corelate cu  
indicele de creştere a preţurilor 
de consum; 
- pentru fondurile necesare 
acordării  de burse şi obiecte de 
inventar, creşe, ajutor social şi 
ajutor pentru încălzirea locuinţei, 
servicii publice de evidenţă a 
persoanelor s-a asigurat o 
creştere, pentru judeţul Bacău, 
cu  4,7% faţă de proiectul anului 
2008;  
- fondurile pentru finanţarea 
cheltuielilor privind repararea 
instalaţiilor de încălzire şi 
introducerea agentului termic se 
pot asigura din bugetele locale 
ale autorităţilor administraţiei 
publice locale  şi nu din sumele 
defalcate din taxa  pe valoarea 
adăugată. 
- pentru drepturile asistenţilor 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav s-a asigurat de la 
bugetul de stat finanţarea în 
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Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 

- 10 servicii comunitare 
- dotari cu tehnica de calcul, mobili
autoturisme şi aparatură specifică 

proporţie de 86,7% faţă de 
necesarul pe anul 2009, urmând 
ca  diferenţa  să fie asigurată din 
bugetele locale. 
- potrivit prevederile art.2 
alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.223/2008 privind 
unele măsuri de reducere a unor 
cheltuieli bugetare,  pentru anul 
2009 cheltuielile pentru 
achiziţionarea de mobilier, 
aparatură birotică, maşini şi 
echipamente vor fi cu 50% mai 
mici decât cele aprobate pentru 
anul 2008 pentru această natură 
de cheltuieli. 
 

771.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentra-
lizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor,  sectoarelor 
şi Municipiului Bucureşti, pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Bihor, nr.crt.5 cu 
500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor 
pe anul 2009. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
destinat finanţării unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

772.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentra-
lizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor,  sectoarelor 
şi Municipiului Bucureşti, pe anul 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Botosani (nr. crt.7) 
cu 500 mii lei, in vederea finantarii 
proiectelor de constructii si 
reabilitare a parcarilor, aleilor si 
trotuarelor in Municipiul Botosani. 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
destinat finanţării unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 
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2009  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: senator Humelnicu Daniel - 
PDL, deputat Buhaianu Catalin - 
PDL 

- destinaţiile sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi  
Municipiului Bucuresti, sunt 
precizate la art.4 lit.b) din 
proiectul legii bugetului de stat 
pe anul 2009; 
- finanţarea proiectelor de 
construcţii si reabilitare a 
parcărilor, aleilor si trotuarelor 
in Municipiul Botosani, se 
asigură potrivit prevederilor din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.71/2002, din veniturile proprii 
ale operatorilor sau din bugetele 
locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, în 
funcţie de administrarea şi 
gestionarea serviciilor de 
administrare a domeniului public 
şi privat.   
 
 

773.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentra-
lizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor,  sectoarelor 
şi Municipiului Bucureşti, pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Botosani (nr. crt.7) 
cu 280 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 

Suma este necesară in vederea 
finantarii proiectelor de constructii 
si reabilitare a parcarilor, aleilor si 
trotuarelor in Municipiul Botosani. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
destinat finanţării unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 
- destinaţiile sumelor defalcate 
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Autor: senator Humelnicu Daniel - 
PDL 

din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi  
Municipiului Bucuresti, sunt 
precizate la art.4 lit.b) din 
proiectul legii bugetului de stat 
pe anul 2009; 
- finanţarea proiectelor de 
construcţii si reabilitare a 
parcărilor, aleilor si trotuarelor 
in Municipiul Botosani, se 
asigură potrivit prevederilor din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.71/2002, din veniturile proprii 
ale operatorilor sau din bugetele 
locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, în 
funcţie de administrarea şi 
gestionarea serviciilor de 
administrare a domeniului public 
şi privat. 

774.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentra-
lizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor,  sectoarelor 
şi Municipiului Bucureşti, pe anul 
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Caraş Severin, 
nr.crt.11 cu 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor 
pe anul 2009. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
destinat finanţării unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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775.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentra-
lizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor,  sectoarelor 
şi Municipiului Bucureşti, pe anul 
2009 
 

Se propune modificarea, la nr. crt. 14 
– Constanta, a sumei de 342.356 mii 
lei în suma de 445.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Senator PSD Alexandru 
Mazăre, Deputat PSD Eduard Stelian 
Martin 

Necesar stabilit de Consiliul 
Judeţean Constanţa. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
destinat finanţării unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată prevăzute în 
proiect, au fost fundamentate 
pentru judeţul Constanţa 
asigurându-se o creştere de 
19,3% faţă de proiectul anului 
2008; 
. 

776.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentra-
lizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor,  sectoarelor 
şi Municipiului Bucureşti, pe anul 
2009 
 

Se propune modificarea, la nr. crt. 22 
– jud. Hunedoara, a sumei de la 
41.863 mii lei în suma de 42.349 mii 
lei cu suma de 486.000 lei pentru 
obiectivul „reabilitarea cladirie 
Centru Militar judeţean 
Hunedoara”  
 
Sursa de finantare: Bugetul Camerei 
Deputaţilor 
 
Autori: Comisiile pentru apărare, 
ordine publică si siguranţa naţională 
din Senat şi Comisia pentru apărare,  
ordine publică şi siguranţa naţională 
din Camera Deputaţilor , domnul 
senator PNL Dan Radu Rusanu  şi  
domnii deputaţi PNL Radu Bogdan 
Ţimpău şi Ioan Timiş. 

Amendament respins de comisiile 
pentru apărare, ordine publică si 
siguranţa naţională din Senat şi 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţa naţională din 
Camera Deputaţilor.   
 
Motivaţia admiterii: 
 
Necesitatea reabilitării clădirii, care 
prezintă importanţă culturală şi 
ştiinţifică pentru cadrele militare 
din judeţ.  
 
Motivaţia respingerii: 
 
Competenţa aparţine autoritaţilor 
locale. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se menţionează poziţiile 
bugetare din bugetul Camerei 
Deputaţilor , din care se solicită 
suplimentarea. Pentru  anul 2009 
în bugetul Camerei Deputaţilor 
au fost prevăzute fonduri la un 
nivel corespunzător pentru a 
asigura funcţionarea în condiţii 
normale a instituţiei. 
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777.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentra-
lizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor,  sectoarelor 
şi Municipiului Bucureşti, pe anul 
2009 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Mehedinţi, 
nr.crt.27 cu 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor 
pe anul 2009. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
destinat finanţării unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

778.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentra-
lizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor,  sectoarelor 
şi Municipiului Bucureşti, pe anul 
2009 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Sălaj, nr.crt.33  cu 
20.000 mii lei, adică de la 172.447 
mii lei la 192.447 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul deputat PSD Iuliu 
Nosa 

Necesitatea asigurării minimului de 
funcţionare a serviciilor publice 
descentralizate judeţene. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
destinat finanţării unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată prevăzute în 
proiect, au fost fundamentate, 
pentru judeţul Sălaj, asigurându-
se o creştere de 17,3% faţă de 
proiectul anului 2008; 
 

779.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentra-
lizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor,  sectoarelor 
şi Municipiului Bucureşti, pe anul 
2009 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr.crt.33, judeţul Sălaj, de 
la 172.447 mii lei la suma de 
192.447 mii lei, din care pentru: 
finanţarea cheltuielilor de personal 
din instituţiile de învăţământ 
preuniversitar ale comunelor, 
oraşelor şi municipiului - 146.593 
mii lei. 

Autorităţile locale  vor fi în 
imposibilitate de finanţare a tuturor 
activităţilor transmise acestora, 
deoarece ponderea veniturilor 
proprii repre-zintă doar 15% din 
total venituri, ca urmare propun 
suplimetarea cu încă 20.000 mii 
lei a acestor sume. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 
138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată prevăzute în 
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Autor : Senator Pop Gheorghe– PSD  
+PC 

proiect, au fost fundamentate, 
pentru judeţul Sălaj, asigurându-
se o creştere de 17,3% faţă de 
proiectul anului 2008; 
- fondurile necesare pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
personal ale instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat, repartizate pe judeţe şi 
municipiul Bucureşti asigură 
creşteri salariale corelate cu  
indicele de creştere a preţurilor 
de consum. 
  

780.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentra-
lizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor,  sectoarelor 
şi Municipiului Bucureşti, pe anul 
2009 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Sălaj, nr.crt.33 cu 
500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor 
pe anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
destinat finanţării unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

781.  Anexa nr.5 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentra-
lizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor,  sectoarelor 
şi Municipiului Bucureşti, pe anul 
2009 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 39 - judeţul Vaslui, 
de la 289.410 mii lei la suma de 
309.410 mii lei, din care 239.275 mii 
lei pentru finanţarea cheltuielilor de 
personal din instituţiile de 
învăţământ preuniversitar de stat ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor. 
 

Suma propusă, din proiect, este 
insuficientă pentru toate destinaţiile 
finanţării prevăzute la acest capitol. 
Toate comunele judeţului sunt 
sistematic subfinanţate, prin 
descentralizare apărând obligaţii ce 
în trecut nu erau în sarcina 
administraţiei locale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată prevăzute în 
proiect, au fost fundamentate, 
pentru judeţul Vaslui,  
asigurându-se o creştere de 
26,9% faţă de proiectul anului 
2008; 
- fondurile necesare pentru 
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Sursa de finanţare: Taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea acestor 
cheltuieli 
 
Autori: Senator PSD+PC Silistru 
Doina, Deputat PSD+PC Cristea 
Victor 

finanţarea cheltuielilor de 
personal ale instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de 
stat, repartizate pe judeţe şi 
municipiul Bucureşti asigură 
creşteri salariale corelate cu  
indicele de creştere a preţurilor 
de consum. 
 

782.  Anexa nr.5 Comisiile pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului –volumul C, 
pozitiile  778-786 

  

783.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Iaşi , nr.crt.24,  de 
la 17.420 mii lei, cât este în prezent, 
la 30.000 mii lei. 
 
Sursă de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 12,58 milioane 
lei  
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului şi Comisia 
pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor, şi domnii deputaţi 
Ahghel Stanciu şi Vasile Mocanu - 
PSD 
 
 

Amendament respins de Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor. 
 
Motivaţia admiterii: 
Motivaţia este legată de faptul 
necesarul este de cca 200.000 mii lei 
întreaga reţea de drumuri din jude
Iaşi, iar suma propusă nu acoperă n
10% din necesar. 
 
 
Motivaţia respingerii: 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Iaşi, s-a asigurat o creştere de 
17%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
Bugetul de stat este supus unor 
presiuni şi riscuri determinate de 
evoluţiile economice interne şi 
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 externe, iar pentru păstrarea 
echilibrelor bugetare este 
necesară adoptarea unei politici 
de restrângere a cheltuielilor 
bugetare şi de menţinere a 
deficitului bugetar prognozat. 

784.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 02 - judeţul Arad cu 
500 mii lei, adică de la 15631 mii lei 
la 16131 mii lei . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl. Senator- PD-L Constantin 
Traian Igaş 
 

Pietruiri drumuri comunale, 
localitatea Pecica. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Arad, s-a asigurat o creştere de 
15%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

785.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Bacău, nr. crt. 4,  cu suma 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
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drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

de 8.000 mii lei ((se modifica 
corespunzator si art 4. lit. c)), de la 
17.079 mii lei la 25.079 mii lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 

 
Construirea pasajului inferior peste 
DN 11 CF Adjud Ciceu din 
municipiul Oneşti – 8.000 mii lei 
Intreţinere şi modernizare drumuri 
judeţene – 10.000 mii lei 
Intreţinere şi modernizare drumuri 
comunale – 7.079  mii lei 

finanţare, aşa cum prevede art. 
138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

786.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Bihor, nr.crt.5 cu 
500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene, 
comunale pe anul 2009. 

- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Bihor, s-a asigurat o creştere de 
15%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
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a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

787.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Braşov, nr.crt.8 cu 
80 mii  lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Senator Rasaliu Marian 
Iulian–PDL  

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor comunale 
din localitatea Crizbav, judeţul 
Braşov. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Braşov, s-a asigurat o creştere de 
15%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
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788.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 10 - judeţul Buzău 
cu 1204 mii lei, adică de la 19796 
mii lei la 21000 mii lei . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl. Adrian Mocanu – dep. 
PSD 
 

Întreţinerea a 1200 km drumuri 
judeţene şi 221 poduri 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Buzău, s-a asigurat o creştere de 
15%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

789.  Anexa nr. 6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
2009 

Se propune suplimentarea, la nr. crt. 
10 –judeţul Buzău, a sumei de la 
19.796 mii lei la 26.350 mii lei. 
 
            
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Solicitarea sumei majorate până la 
26.350 mii lei se justifică prin 
faptul că drumurile judeţene şi 
comunale din Judeţul Buzău sunt 
într-o stare avansată de degradare, 
fondurile alocate nefiind suficiente 
pentru reabilitarea căilor de acces 
necesare comunităţii. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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bugetară la dispoziţia  Guvernului 
 
 
Autor : domnul senator PSD+PC Ion 
Vasile 

 
Suma totală de 26.350 mii lei va fi 
repartizată astfel :  
           - reabilitare drum comunal 
DC 13 Balta Albă – Amara com. 
Balta Albă = 1.500 mii lei; 
 - reabilitare prin balastru 
drumuri comunale comuna Bisoca 
= 1.600 mii lei; 
 - reabilitare drumuri 
comunale în comuna Blăjani =600 
mii lei; 
 - reabilitare şi consolidare 
drumuri comunale în comuna 
Brăieşti = 800 mii lei; 
 - modernizare DC 94 
Suchea în comuna Chiliile = 3.400 
mii lei; 
 - reabilitare DC Spătaru - 
Gomoieşti  din comuna Costeşti = 
3.600 mii lei; 
 - reabilitare DC Pietrosu – 
Grădiniţa din comuna Costeşti = 
1.000 mii lei ;
 - reabilitare reţea de 
drumuri comunale în comuna 
Scorţoasa  = 300 mii lei ; 
 - reabilitare DC 64 Caşoca  
şi DC 238 din comuna Siriu = 450 
mii lei; 
 - reabilitare, asfaltare DC 
176 din comuna Ţinteşti = 2500 mii 
lei ; 

în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Buzău, s-a asigurat o creştere de 
15%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
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 - reabilitare şi asfaltare DC 
Maxenu – Odaia Banului din 
comuna Ţinteşti = 5.000 mii lei; 
 - reabilitare reţea drumuri 
comunale în comuna Ţinteşti = 
3.800 mii lei; 
 - reabilitare şi asfaltare 
drumuri comunale în comuna 
Vâlcelele = 1.000 mii lei;  
 -   reabilitare şi asfaltare DC 
1514/1, 1449 şi 1057 din comuna 
Zărneşti = 800 mii lei. 
 

790.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, de la 
19.396 mii lei la 29.396 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnii deputati UDMR 
Erdei-Doloczki Istvan, Palfi Zoltan, 
Mate Andras, Koto Jozsef, Lakatos 
Petru 

Sumele suplimentare sunt motivate 
de starea deplorabila a drumurilor 
judetene si comunale, majoritatea 
neavand fundatie corespunzatoare 
pentru a face fata noilor conditii de 
trafic, iar un factor in decizia 
investitorilor de a ramane in zona 
este tocmai calitatea drumurilor. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
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- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

791.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
5.385.777 lei pentru modernizare 
drum vicinal Chinteni-Măcicaşu, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Necesitatea modernizării drumului 
vicinal 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
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anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
 

792.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
2.000.000 lei pentru finalizarea 
lucrărilor de introducere a apei 
potabile în localităţile Chinteni, 
Deuşu, Vechea, Măcicaşu şi 
Sânmartin – comuna Chinteni, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Finalizare proiect Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
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a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea lucrărilor de 
introducere a apei potabile în 
localităţile Chinteni, Deuşu, 
Vechea, Măcicaşu şi Sânmartin 
– comuna Chinteni, judeţul Cluj, 
nu se asigură din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale pe anul 2009. 

793.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
300.000 lei pentru podeţe în 
localitatea Aiton judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Finalizare lucrare Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
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calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

794.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
3.087.000 lei pentru introducere 
apă potabilă în localitatea Văleni, 
comuna Călăţele, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 

Necesitatea alimentării cu apă 
potabilă a localităţii Văleni 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
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PSD+PC înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea introducere apă 
potabilă în localitatea Văleni, 
comuna Călăţele, judeţul Cluj, 
nu se asigură din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumuri judeţene şi 
comunale pe anul 2009. 

795.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
10.500.000 lei pentru înfiinţare 
instalaţie canalizare şi extindere 
reţea de apă în Luna de Jos, 
comuna Dăbâca, judeţul Cluj. 
 

Necesitatea introducerii apei 
potabilă 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru înfiinţare 
instalaţie canalizare şi extindere 
reţea de apă în Luna de Jos, 
comuna Dăbâca, judeţul Cluj, nu 
se asigură din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
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drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009. 

796.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
4.025.000 lei pentru modernizare 
drum comunal DC 135 DN1 
Nadăşu - comuna Izvoru Crişului, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Modernizare drum comunal Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
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prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

797.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
500.000 lei pentru asfaltare drum 
acces Sălişca – comuna Căşeiu, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Modernizare drum comunal Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

798.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
1.900.000 lei pentru asfaltare drum 
comunal DC1 Muncel – comuna 
Căşeiu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Modernizare drum comunal Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
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- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

799.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
500.000 lei pentru asfaltare drum 
comunal DC Rugăşeşti – Guga: 5 
km, comuna Căşeiu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Reciclare drum comunal Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
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anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

800.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
500.000 lei pentru asfaltare drum 
comunal Sălătruc – Guga: 5 km, 
comuna Căşeiu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Modernizare drum comunal Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
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acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

801.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
800.000 lei pentru asfaltare drum 
judeţean Mintiu Gherlii – Petreşti 
- Sălătiu: 8 km, comuna Mintiu 
Gherlii, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Modernizare drum judeţean Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
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a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

802.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
1.000.000 lei pentru asfaltare drum 
judeţean DJ 182F Rugăşeşti – 
Gărboul Dejului – Valea 
Gârboului - Mănăşturel: 9,8 km, 
comuna Căşeiu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Modernizare drum judeţean Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 679 -

drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

803.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
15.400.000 lei pentru reabilitare 
străzi municipiul Dej, judeţul Cluj.
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Necesitatea reabilitării străzilor din 
municipiul Dej 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
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valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

804.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
1.100.000 lei pentru extindere 
alimentare cu apă Sălişca, comuna 
Câţcău, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Necesitatea introducerii apei 
potabile în satul Sălişca 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
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sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru extindere 
alimentare cu apă Sălişca, 
comuna Câţcău, judeţul Cluj, nu 
se asigură din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009. 

805.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
1.100.000 lei pentru extindere 
alimentare cu apă Urişor - Căşeiu, 
comuna Căşeiu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 

Necesitatea introducerii apei 
potabile în satul Urişor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
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PSD+PC înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru extindere 
alimentare cu apă Urişor - 
Căşeiu, comuna Căşeiu, judeţul 
Cluj, nu se asigură din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumuri 
judeţene şi comunale pe anul 
2009. 

806.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
1.000.000 lei pentru alimentare cu 
apă potabilă Urca, comuna 
Viişoara, judeţul Cluj. 
 

Necesitatea introducerii apei 
potabile în satul Urca 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
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Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru canalizare 
ape reziduale menajere comuna 
Viişoara, judeţul Cluj, nu se 
asigură din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
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drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009. 

807.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
7.200.000 lei pentru canalizare ape 
reziduale menajere comuna 
Viişoara, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Necesitatea colectării apei menajere Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
 

808.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
275.000 lei pentru introducere apă-
canalizare comuna Aiton, judeţul 
Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 

Necesitatea introducerii apei 
potabile în comuna Aiton 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
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Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru introducere 
apă-canalizare comuna Aiton, 
judeţul Cluj nu se asigură din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009. 

809.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
600.000 lei pentru construire pod 
peste râul Someş, zona Târg 

Finalizare obiectiv Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
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comuna Gilău, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

810.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
8.000.000 lei pentru construcţie 

Necesar locuinţe pentru tineri Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
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anul 2009 bloc ANL municipiul Turda, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru construcţie 
bloc ANL municipiul Turda, 
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judeţul Cluj, nu se asigură din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009. 

811.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
9.000.000 lei pentru construcţie 
locuinţe sociale municipiul Turda, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Necesar locuinţe sociale Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
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anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru construcţie 
locuinţe sociale municipiul 
Turda, judeţul Cluj, nu se 
asigură din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009. 

812.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
306.600 lei pentru extindere 
alimentare cu apă municipiul 
Câmpia Turzii, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Lucrări de extindere a alimentării 
cu apă 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
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14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru extindere 
alimentare cu apă municipiul 
Câmpia Turzii, judeţul Cluj, nu 
se asigură din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009.  

813.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
776.000 lei pentru extindere reţea 
canalizare municipiul Câmpia 
Turzii, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 

Lucrări de extindere canalizare Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
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Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru extindere 
reţea canalizare municipiul 
Câmpia Turzii, judeţul Cluj, nu 
se asigură din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009.  

814.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
8.002.000 lei pentru reabilitare 
drum comunal DC62A, Câmpia 

Lucrări reabilitare drum comunal Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
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Turzii-Călăraşi, municipiul 
Câmpia Turzii, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

815.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
550.000 lei pentru reabilitare pasaj 

Lucrări reabilitare pasaj rutier Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
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anul 2009 DN 15, municipiul Câmpia Turzii, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

816.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 

Lucrări reabilitare la sursa de apă Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
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drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

102.900 lei pentru reabilitare sursa 
de apă Poiana, municipiul Câmpia 
Turzii, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru reabilitare 
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sursa de apă Poiana, municipiul 
Câmpia Turzii, judeţul Cluj, nu 
se asigură din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009. 

817.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
2.104.084 lei pentru reabilitare 
străzi Cartier Sărat, municipiul 
Câmpia Turzii, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Lucrări reabilitare străzi Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
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acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

818.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
2.000.000 lei pentru alimentare cu 
apă localitatea Valea Drăganului, 
comuna Poieni, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Finalizare lucrări  Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
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a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru alimentare cu 
apă localitatea Valea 
Drăganului, comuna Poieni, 
judeţul Cluj, nu se asigură din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009. 

819.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
1.160.000 lei pentru extinderea 
reţelei de apă potabilă în 
localitatea Cămăraşu, comuna 
Cămăraşu, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Extindere reţea apă potabilă şi 
staţie de pompare pentru 
comunitatea de romi din localitatea 
Valea Năoiului, comuna Cămăraş, 
judeţul Cluj  

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
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persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru extinderea 
reţelei de apă potabilă în 
localitatea Cămăraşu, comuna 
Cămăraşu, judeţul Cluj, nu se 
asigură din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009. 

820.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
300.000 lei pentru reabilitare 
drumuri comunale, comuna 
Cătina, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 

Reabilitare drumuri Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

821.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
188.000 lei pentru apă canalizare 
Valea Caldă-Cătina, comuna 
Cătina, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 

Introducere canalizare Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru apă 
canalizare Valea Caldă-Cătina, 
comuna Cătina, judeţul Cluj, nu 
se asigură din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
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anul 2009. 
822.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
1.500.000 lei pentru reciclare drum 
judeţean, DJ 161F, Valea Caldă-
Feldioara, comuna Cătina, judeţul 
Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Reabilitare drum judeţean Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 - fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
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judeţean, după consultarea 
primarilor. 

823.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
1.000.000 lei pentru construire 4 
poduri, comuna Cătina, judeţul 
Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Construcţie poduri Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
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prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

824.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
100.000 lei pentru apă-canal 
Cătina, Feldioara, comuna Cătina, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Introducerea apei potabile Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
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administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru apă-canal 
Cătina, Feldioara, comuna 
Cătina, judeţul Cluj, nu se 
asigură din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009. 

825.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
3.617.366 lei pentru introducere 
canalizare comuna Tritenii de Jos, 
judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 
Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

Introducerea apei potabile Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
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- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
- Finanţarea pentru introducere 
canalizare comuna Tritenii de 
Jos, judeţul Cluj, nu se asigură 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009. 

826.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 
1.000.000 lei pentru pietruire 
drumuri de hotar: 15 km, comuna 
Viişoara, judeţul Cluj. 
 
Surse de finanţare: 
 - Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Fondul de Intervenţii al 
Guvernului 

 
Autori: Domnul senator Alexandru 
Cordoş – PSD+PC şi domnii deputaţi 

Reabilitare drumuri comunale Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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Vasile Filip Soporan şi Cornel Itu – 
PSD+PC 

acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Cluj, s-a asigurat o creştere de 
14,4%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor.  

827.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune modificarea, la nr. crt. 14 
– Constanta, a sumei de 15.691 mii 
lei în suma de 100.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Senator PSD Alexandru 
Mazăre, Deputat PSD Eduard Stelian 
Martin 

Necesar stabilit de Consiliul 
Judeţean Constanţa. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Constanţa, s-a asigurat o creştere 
de 15%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
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- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

828.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune modificarea, la nr. crt. 16 
– Dâmboviţa, a sumei de 12.880 mii 
lei, suplimentată cu suma de 2.000 
mii lei, rezultând suma de 14.880 mii 
lei. 
 
Autori: Deputaţii PD-L Gheorghe 
Albu – PD-L, Bogdan Cantaragiu, 
Dumitru Georgică, Iulian Vladu, 
Senatorii PD-L Florin Mircea 
Andrei, Valentin Calcan,  

 

 

Sunt peste 800 km de drumuri 
judeţene din care 50% nu sunt 
modernizate.Aproape 10% sunt 
drumuri judeţene din pământ, nici 
măcar pietruite! Majoritatea 
drumurilor modernizate au peste 30 
de ani vechime şi necesită lucrări 
de reabilitare. 
Traficul auto a crescut foarte mult 
în ultimii ani în special traficul greu 
ceea ce a dus la deteriorări ale 
suprafeţei carosabilului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 
138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Dâmboviţa, s-a asigurat o 
creştere de 24,3%, comparativ 
cu sumele alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
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judeţean, după consultarea 
primarilor. 

829.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 20 - judeţul Gorj cu 
2000 mii lei, adică de la 15963 mii 
lei la 17963 mii lei . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl.  –Dnii. Popeangă Vasile, 
Ponta Victor şi Surupăceanu 
Mugurel – deputaţi PSD  

Întreţinerea a 1400 km drumuri 
judeţene şi 230 poduri 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Gorj, s-a asigurat o creştere de 
16,9%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

830.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 20 - judeţul Gorj cu 
suma de 400.000 lei de la 15.963 mii 
lei la 16.363 mii lei .  
 
 

Amendament respins de comisiile 
pentru apărare, ordine publică si 
siguranţa naţională din Senat şi 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţa naţională din 
Camera Deputaţilor.   

Se propune respingerea, întrucât 
repartizarea pe judeţe a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, pentru drumuri 
judeţene şi comunale, s-a făcut 
în funcţie de lungimea 
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Sursă de finanţare: T.V.A. 
 
 
Autori: Comisiile pentru apărare, 
ordine publică si siguranţa naţională 
din Senat şi Comisia pentru apărare,  
ordine publică şi siguranţa naţională 
din Camera Deputaţilor , domnul 
senator PNL Dan Radu Rusanu şi 
domnul senator PNL Teodor 
Meleşcanu   şi  domnii deputaţi PNL 
Radu Bogdan Ţimpău şi Ioan Timiş. 
 

 
Motivaţia admiterii 
 
Prin suplimentarea cu 400.00 lei 
amendamentul vizează asfaltarea 
drumului de acces intersecţiei DN 
67B cu Strada Pădurea Mamului 
Tg.Cărbuneşti la Unitatea Militară 
01013 Tg. Cărbuneşti pe o lungime 
de 800 metri. 
Această unitate şi Centru 
105RMNC asigură comunicaţiile 
Ministerului Apărării Naţionale în 
zona de sud-vest a României. 
 
Motivaţia respingerii 
 
Competenţa aparţine autorităţilor 
locale. 
 

drumurilor, preluată din datele 
statistice aferente anului 2008. 
 

831.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 22 judeţul 
Hunedoara, cu suma de 1.200 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autor: Domnul senator PDL Păran 
Dorin 

Reabilitarea drumului din Comuna 
Ilia, Judeţul Hunedoara, Str. 
Libertăţii 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Hunedoara, s-a asigurat o 
creştere de 15,4%, comparativ 
cu sumele alocate în anul 2008. 
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- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
 

832.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 23 - judeţul 
Ialomiţa cu 6000 mii lei, adică de la 
6840 mii lei la 12840 mii lei . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Dnii deputati PSD+PC Dan 
Mircea Popescu şi Marian Neacşu si 
dl. Senator  PSD+PC Mihaita Gaina  

În judeţul Ialomiţa se află  oraşul 
Amara, staţiune de tratament, care 
necesită fonduri pentru refacerea 
drumurilor orăşeneşti. În acest sens, 
au fost realizate studii de 
fezabilitate şi au fost întocmite 
proiectele de reabilitare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Ialomiţa, s-a asigurat o creştere 
de 15%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
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- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

833.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 26, judeţul 
Maramureş cu suma de 3.400 mii 
lei.  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: deputat Nicolae Bud – PD-L 
 

Suma este necesară pentru 
finanţarea lucrărilor de reabilitare  
pentru următoarele drumuri 
judeţene: 
1. DJ 108E – Limita judeţului 
Salaj-Chelnita-Remeti pe Somes-
Miresu Mare-Lucacesti-Danestii 
Chioarului-Pribilesti-Mogosesti-
Hideaga (DJ 193), lungime 24,667 
km – 1200 mii lei 
2. DJ 108P – Dj 108D – Oarta de 
Jos-Ortita-Bicaz-Limita judeţului 
Satu Mare, lungime 17 km – 800 
mii lei 
3. DJ 184A – Danesti (DJ 184)-
Bontaieni-Sindresti-Rus-
Dumbravita-Chechis-Coruia-
Catalina-Coltau-Ariesu de Padure-
Finteusu Mic – DN 1C, lungime 
27,670 km – 1400 mii lei 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Maramureş, s-a asigurat o 
creştere de 14,1%, comparativ 
cu sumele alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

834.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 31 - judeţul 
Prahova cu 280 mii lei  

Reparaţii, asfaltări drumuri 
comunale 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 
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anul 2009  
Autor: Senator PSD- Chivu Sorin 
 

138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

835.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Sălaj, nr.crt. 33  cu 
25.000 mii lei, adică de la 11.219 mii 
lei la 36.219 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul deputat PSD Iuliu 
Nosa 
 

Necesitatea menţinerii în stare de 
exploatare a drumurilor judeţene şi 
comunale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Sălaj, s-a asigurat o creştere de 
16,1%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

836.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 33 – judeţul Sălaj, 
de la 11.211 mii lei la 31.219 mii lei. 

Având în vedere starea precară a 
drumurilor judeţene şi comunale 
din judeţ şi a posibilităţilor reduse 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 
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anul 2009  
 
Autor : Senator Pop Gheorghe – PSD  
+PC 

ale autorităţilor locale , propun 
suplimentarea cu încă 20.000 mii 
lei a acestor sume 

138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Sălaj, s-a asigurat o creştere de 
16,1%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 

837.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Sălaj, nr.crt.33 cu 
500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene, 
comunale pe anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Sălaj, s-a asigurat o creştere de 
16,1%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
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- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
 

838.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 37– Timiş cu suma 
de 8000 mii lei.  
 
 
Sursa de finantare:  
Fondul de Interventie la dispoziţia  
Guvernului 
 
Autor : Senator  Gheorghe David 
PD-L 
 
 

Suma este necesară pentru Pasajul 
Calea Sagului”, municipiul 
Timisoara. 
Necesitatea continuarii lucrarilor de 
consolidare ale pasajului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului prevazut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2009 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
acţiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor unor 
calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
- în anul 2009, pentru judeţul 
Timiş, s-a asigurat o creştere de 
15%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
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anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
 

839.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 39 - judeţul Vaslui 
de la 15.375 mii lei la 40.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea acestor 
cheltuieli 
 
Autori: Senator PSD+PC Silistru 
Doina, Deputat PSD+PC Cristea 
Victor 

Solicitarea sumei majorate până la 
40.000 mii lei se justifică prin 
faptul că drumurile judeţene şi 
comunale din Vaslui sunt într-o 
stare avansată de degradare, 
fondurile alocate nefiind suficiente 
decât pentru reparaţii, astfel încât 
acestea să rămână practicabile. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că 
o mai bună colectare a taxei pe 
valoarea adăugată nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare.  
- în anul 2009, pentru judeţul 
Vaslui, s-a asigurat o creştere de 
15,7%, comparativ cu sumele 
alocate în anul 2008. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
 

840.  Anexa nr.6 – Sume defalcate din Se propune suplimentarea cu Amendament respins de Comisia Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale pe 
anul 2009 

200.000 mii lei a sumei prevăzute 
pentru judeţul Vrancea în Anexa 6 
- Sume defalcate pe taxa pe valoare 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2009. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă  al Guvernului 
 
Autori: Comisia economică, industrii 
şi servicii a Senatului, Comisia 
pentru industrii şi servicii şi domnul 
senator PSD+PC Miron Tudor 
Mitrea şi domnii deputatii PSD+PC 
Cristian Sorin Dumitrescu, Angel 
Tîlvăr, Nicolae Ciprian Nica.   

economică, industrii şi servicii a 
Senatului şi Comisia pentru 
industrii şi servicii. 
 
Motivaţia admiterii: 
  Suplimentarea este necesară 
pentru lucrările de înlăturare a 
efectelor inundaţiilor din anii 2005, 
2006 şi 2007. 
 
 
Motivaţia respingerii: 
 
Prin vot, membrii celor două 
comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
iniţiatorii neprecizând 
sustenabilitatea acestuia. 
 

- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora din datele statistice din 
anul 2008. 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
prin hotărâre a consiliului 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
 

841.  Anexa nr.6  Comisiile pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului –volumul C, 
pozitiile  787-852 

  

842.  Anexa nr.6  Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

29-38, 61, 62, 65, 67, 69-71, 73-
76, 79, 80, 84-93, 109, 140, 141,-
152, 173, 176, 209-212, 236-239, 
247, 266-272, 282, 290, 301, 304, 
307, 312-325, 331, 338, 349, 362, 
385, 560-563, 571, 575, 695, 704, 
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705, 710, 713, 714, 716, 717, 721, 
730, 740, 866, 867-872, 889, 891, 
892, 932, 936, 938, 943, 944, 946, 
952, 958, 960, 968, 972, 977, 978, 
981, 992, 993, 996, 1002-1005, 
1008-1010, 1012, 1015, 1016, 1032, 
1034, 1037, 1039, 1040, 1046, 1048, 
1057, 1062m, 1065, 1066, 1068, 
1069, 1070, 1079-1123, 1146, 1146, 
1154, 1155, 1158, 1173, 1174.  

843.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 2 – judeţul Arad, cu 
suma de 13.725 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul senator PD-L Marian 
Ovidiu 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- pentru judeţul Arad s-au alocat 
sume în creştere cu 10,8%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
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în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

844.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009. 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 2 – judeţul Arad, 
cu suma de 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- pentru judeţul Arad s-au alocat 
sume în creştere cu 10,8%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
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845.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Bacău, nr. crt. 4,  cu suma 
de 20.000 mii lei ((se modifica 
corespunzator si art 4. lit. d)), de la 
73.643 mii lei la 93.643 mii lei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
 
Autorităţi publice 
Cheltuieli de personal, materiale şi 
de capital 
- număr unitaţi administrativ-
teritoriale - 93 
- suprafaţa teritorială - 45.977,5 ha 
- număr funcţionari în administraţie 
- 1 889 
- cheltuieli de intreţinere şi 
funcţionare (salarii, utilitaţi, 
reparaţii curente) 
 
Invăţământ 
 
Cheltuieli materiale şi de capital 
- număr unitaţi şcolare - 381 
- cheltuieli materiale 
- repararea şi igienizarea unor şcoli 
-cheltuieli pentru finalizarea 
investiţiilor din perioada anterioară 
 
Sănătate 
 
Transferuri 
- număr spitale - 8 
- reparaţii urgente la clădirile 
spitalelor aflate intr-o stare 
avansată de degradare tehnică 
- cheltuieli materiale de intreţinere 
- continuarea procesului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- pentru judeţul Bacău s-au 
alocat sume în creştere cu 
23,9%, comparativ cu suma 
alocată prin legea bugetului de 
stat pe anul 2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
- menţionăm că potrivit anexei 
nr.3/25/02, la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării sunt 
prevăzute sume ce se vor utiliza 
pentru obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
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investiţional la Spitalul de Pediatrie 
si Spitalului Judeţean de Urgenţa 
Bacău şi Spitalul Moineşti 
 
Cultură, artă şi religie 
 
Cheltuieli de personal, materiale şi 
de capital 
- număr unităţi de cultură - 215 
- reparare biblioteci şi  cofinanţări 
cămine culturale 
- cofinanţări Săli sport 
 
Asistenţă socială 
 
Centre de zi, cantine de ajutor 
social 
Asigurarea salariilor şi cheltuielilor 
pentru funcţionarea şi intreţinerea 
centrelor de asistenţă socială 
- număr centre de zi – 25 
 
Servicii de dezvoltare şi locuinţe 
 
- realizarea SF  plăţi dobânzi pentru 
Cofinanţări proiecte integrate pe 
măsura 3.2.2. ,, Programul Naţional 
de Dezvoltare rurală prin FEADR” 
- cofinanţări pentru realizarea 
lucrărilor cu alimentare apă la 
HG.577/1997 
- extindere iluminat public şi reţele 
electrice 

capitale, achiziţii imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar de 
stat, pe bază de hotărâri ale 
Guvernului. 
- începând cu anul 2008 
finanţarea cheltuielilor centrelor 
medico-sociale aferente 
personalului administrativ 
precum şi bunurilor şi 
serviciilor, se va asigura din 
bugetele locale ale consiliilor 
judeţene în conformitate cu 
punctul 2 din Legea nr. 95/2007 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului pentru 
modificarea art.5 alin.(6) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr.70/2002 privind administrarea 
unităţilor sanitare publice de 
interes judedeţean şi local. 
- potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite. 
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Autori: 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 

- extindere reţea canalizare şi 
introducere alimentare cu apă 
- extindere reţea electrică 150 km 
 
Transporturi  
- cheltuieli pentru asigurarea 
dobânzilor şi comisioanelor 
bancare pentru împrumuturi 
efectuate pentru lucrări finanţate 
din fonduri structurale 
- cofinanţare la HG.577/1997  
- continuarea lucrărilor nefinalizate 
din fondurile speciale  pentru 
pietruirea drumurilor comunale 
 
Alte acţiuni 
- cheltuieli de intreţinere şi 
funcţionare a PSI, apărare civilă, 
comandamente militare 

846.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009. 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 5 – judeţul Bihor, 
cu suma de 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- pentru judeţul Bihor s-au alocat 
sume în creştere cu 11,5%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
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- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

847.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009. 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 11 – judeţul Caraş 
Severin, cu suma de 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 - pentru judeţul Caraş-Severin 
s-au alocat sume în creştere cu 
1%, comparativ cu suma alocată 
prin legea bugetului de stat pe 
anul 2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

848.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009. 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 11 – judeţulCaraş 
Severin, cu suma de 100 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009, fiind 
necesară pentru com. Garnic, sat 
Garnic, la reabilitarea sistemului 
de alimentare cu apa. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 - pentru judeţul Caraş-Severin 
s-au alocat sume în creştere cu 
1%, comparativ cu suma alocată 
prin legea bugetului de stat pe 
anul 2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
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încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

849.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, de la 
38.061 mii lei la 48.061 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnii deputati UDMR 
Erdei-Doloczki Istvan, Palfi Zoltan, 
Mate Andras, Koto Jozsef, Lakatos 
Petru 

Propunerea mentine finantarea 
aferenta anului 2008. Nivelul 
prevazut in proiectul bugetului de 
stat pe anul 2009 acopera 
cheltuielile legate de echilibrarea 
bugetelor locale din judet pe 6 luni, 
fara posibilitatea asigurarii 
resurselor financiare pentru 
cofinantarea proiectelor accesate pe 
Fondurile structurale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

850.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 1.000 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie a grădiniţei cu 15 săli , 
municipiul Gherla, judeţul Cluj, 
pentru că în stadiul actual al 
construcţiei nu se poate desfăşura 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că 
o mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor locale, ar trebui să 
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locale. 
 
Autor: domnul deputat PNL Horea 
Uioreanu 

nicio activitate.  conducă la diminuarea sumelor 
de echilibrare şi nu la majorarea 
acestora. 

851.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 13 – Cluj, cu 1.000 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: o mai bună 
colectare a taxelor şi impozitelor 
locale. 
 
Autor: domnul deputat PNL Horea 
Uioreanu 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea străzilor lot II  
municipiul Gherla, judeţul Cluj, 
întrucât în situaţia actuală, traficul 
rutier nu se poate desfăşura în 
condiţii normale.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că 
o mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor locale, ar trebui să 
conducă la diminuarea sumelor 
de echilibrare şi nu la majorarea 
acestora. 

852.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune modificarea, la nr. crt. 14 
– Constanta, a sumei de 48.269 mii 
lei în suma de 100.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Senator PSD Alexandru 
Mazăre, Deputat PSD Eduard Stelian 
Martin 

Necesar stabilit de Consiliul 
Judeţean Constanţa.  

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- pentru judeţul Constanţa s-au 
alocat sume în creştere cu 14%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

853.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 15 – Covasna, de la 
25.986 mii lei la 42.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: domnul deputat PSD Grama 
Horia 

Suma suplimentara va acoperi 
necesarul pentru: 
- 5000 mii lei restaurarea Pietei 

Mihai Viteazu din Sf. 
Gheorghe; 

- 5000 mii lei constructia sediului 
Teatrului „Andrei Muresanu”; 

- 5000 mii lei constructia sediului 
ansamblului cultural „Trei 
Scaune”. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- pentru judeţul Covasna s-au 
alocat sume în creştere cu 3,5%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
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încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

854.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 23 – Ialomita, de la 
38.115 mii lei la 48.115 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Dnii deputati PSD+PC Dan 
Mircea Popescu şi Marian Neacşu si 
dl. Senator  PSD+PC Mihaita Gaina 

În judeţul Ialomiţa sunt depuse o 
serie de proiecte de către 
majoritatea administraţiilor locale 
pentru obţinerea unor finanţări, prin 
programe externe, în special, 
PNDR fiind necesară confinaţarea 
acestor proiecte. lurar 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- pentru judeţul Ialomiţa s-au 
alocat sume în creştere cu 3,4%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

855.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din Se propune suplimentarea fondurilor Suplimentarea sumelor ce revin Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

alocate la nr. crt. 26 judeţul 
Maramures cu suma de 28.950 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă a Guvernului 
 
Autori: Senator PDL Birlea 
Gheorghe 

Judeţului Maramureş pentru 
modernizarea Aeroportului 
Internaţional Baia Mare 

- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- pentru judeţul Maramureş s-au 
alocat sume în creştere cu 7,8%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
- potrivit art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.398/1997 privind 
trecerea unor regii autonome 
aeroportuare de sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor sub 
autoritatea consiliilor judeţene, 
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finanţarea cheltuielilor de 
administrare şi întreţinere a 
acestor regii  se asigură din 
venituri proprii şi în completare 
din alocaţii de la bugetul local, 
în limita sumelor aprobate cu 
această destinaţie. 

856.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune suplimentarea fondurilor 
alocate la nr. crt. 31 judeţul Prahova 
cu suma de 1.500.000 lei pentru 
obiectivul „Reabilitare (renovare) 
spital orăşenesc”, oraşul Băicoi 
 
Sursa de finantare: Îmbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnii 
Senator PNL: Teodor Meleşcanu 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
Deputat PNL: Cristian Burlacu 
Deputat PNL: Adriana Săftoiu 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de importante 
pentru locuitorii oraşului. 
Motivaţia respingerii: 
Nu dispune de sursă de finanţare 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli. Precizăm totodată că 
o mai bună colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate fi 
cuntificată astfel încât să poată 
constitui sursa de finanţare.  
- pentru judeţul Prahova s-au 
alocat sume în creştere cu 7,5%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
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de 30% din sumele defalcate. 
857.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Sălaj, nr.crt.33 cu 
15.000 mii lei, adică de la 29.325 mii 
lei la 44.325 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul deputat PSD Iuliu 
Nosa 
 

Sume necesare funcţionării 
corespunzătoare a autorităţilor 
locale. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- pentru judeţul Sălaj s-au alocat 
sume în creştere cu 5,5%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

858.  Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea sumelor la 
nr. crt. 33 - judeţul Sălaj de la 
39.325 mii lei la 49.325 mii lei. 
 

Autorităţile locale  vor fi în 
imposibilitate de finanţare a tuturor 
activităţilor transmise acestora, 
deoarece ponderea veniturilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
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 Autor : Senator  Pop Gheorghe PSD 
+ PC 
 

proprii reprezintă doar 15% din 
total venituri, ca urmare propun 
suplimetarea cu încă 20.000 mii 
lei a acestor sume. cel puţin la 
nivelul alocat la începutul anului 
2008. 
 

căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- pentru judeţul Sălaj s-au alocat 
sume în creştere cu 5,5%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

859.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009  

Se propune suplimentarea sumei 
alocate la nr. crt. 33, judeţul Sălaj cu 
suma de 500.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa sumelor alocate din 
defalcarea taxei pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- pentru judeţul Sălaj s-au alocat 
sume în creştere cu 5,5%, 
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comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

860.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Sibiu, nr. crt 34, cu 
suma de 25.000.000 lei. astfel: 
 
  - Suplimentarea cu suma de 
15.000.000 lei pentru obiectivul 
“Extindere şi modernizare 
Aeroport Sibiu”. 

 
   - Suplimentarea cu suma de 
10.000.000 lei  pentru 
infrastructura  drumurilor din 
municipiul Sibiu. 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de 

Angajamentele guvernelor 
anterioare privind contribuţia la 
acest obiectiv şi resursele proprii 
tot mai reduse în următoarea 
perioadă. 

 
      Se solicită această majorare în 
condiţiile în care Centura ocolitoare 
a municipiului Sibiu se află într-un 
stadiu incipient de execuţie, iar 
Consiliul Local este obligat la 
refacerea anuală a drumurilor  
tranzitate foarte intens de 
mijloacele de transport de tonaj 
greu, refacere suportată integral de 
cetăţenii municipiului Sibiu. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- pentru judeţul Sibiu s-au alocat 
sume în creştere cu 6,2%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
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rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori: domnul deputat Ovidiu Ganţ 
–Minorităţi. 
 

 prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
- potrivit art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.398/1997 privind 
trecerea unor regii autonome 
aeroportuare de sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor sub 
autoritatea consiliilor judeţene, 
finanţarea cheltuielilor de 
administrare şi întreţinere a 
acestor regii  se asigură din 
venituri proprii şi în completare 
din alocaţii de la bugetul local, 
în limita sumelor aprobate cu 
această destinaţie. 
- menţionăm că finanţarea 
obiectivelor privind reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
judeţene se asigură din sumele 
prevăzute în anexa nr.6. 

861.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 

Se propune suplimentarea sumelor la 
nr. crt. 34 - judeţul Sibiu cu 48000 
mii lei, de la 30963 mii lei la 78963 

Sumele sunt necesare astfel: 
• 23000 mii lei pentru 
susţinerea cofinanţării proiectelor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este identificată corect sursa 
de finanţare. În proiectul legii 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 734 -

anul 2009    mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Primului-
Ministru. 
 
 
 
 
Autori: Senator Viorel ARCAŞ, 
Deputat Ioan CINDREA PSD+PC 
 

de dezvoltare locală ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul 
Sibiu 
• 15000 mii lei pentru 
obiectivul Extindere şi modernizare 
Aeroport Sibiu( angajament 
Guvern) 
• 10000 mii lei pentru 
infrastructura drumuri municipiul 
Sibiu având în vedere nerealizarea 
Centurii ocolitoare  şi traficul de 
tranzit intens prin municipiul Sibiu 

bugetului de stat pe anul 2009 
există Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
- pentru judeţul Sibiu s-au alocat 
sume în creştere cu 6,2%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
- potrivit art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.398/1997 privind 
trecerea unor regii autonome 
aeroportuare de sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor sub 
autoritatea consiliilor judeţene, 
finanţarea cheltuielilor de 
administrare şi întreţinere a 
acestor regii  se asigură din 
venituri proprii şi în completare 
din alocaţii de la bugetul local, 
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în limita sumelor aprobate cu 
această destinaţie. 
- menţionăm că finanţarea 
obiectivelor privind reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
judeţene se asigură din sumele 
prevăzute în anexa nr.6.  

862.  Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2009 
 

Se propune suplimentarea la nr. crt. 
35 - judeţul Suceava cu 27.650 mii 
lei, de la 99.598 mii lei la 127.248 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori:domnii senatori: Orest 
Onofrei – PD-L, Gavril Mîrza – 
PSD+PC, Sorin Fodoreanu –PD-L 
 

Pentru Programul Utilităţi şi mediu 
la standarde europene în judeţul 
Suceava aprobat prin HG 
nr.484/2002, respectiv pentru 
acoperirea deficitelor bugetare ale 
unităţilor administrativ teritoriale 
din judeţul  Suceava parte în 
programul mai sus menţionat. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- pentru judeţul Suceava s-au 
alocat sume în creştere cu 1,8%, 
comparativ cu suma alocată prin 
legea bugetului de stat pe anul 
2008 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
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- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
- menţionăm că art.5 din H.G. 
nr.484/2002 prevede că 
rambursarea împrumutului 
extern se va efectua din resursele 
financiare ale Consiliului 
judeţean Suceava şi ale 
consiliilor locale asociate, 
precum şi din încasările de la 
beneficiarii serviciilor prestate. 

863.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune suplimentarea sumelor la 
nr. crt. 39 - judeţul Vaslui de la 
69.232 mii lei la 94.232 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea acestor 
cheltuieli 
 
Autori: Senator PSD+PC Silistru 
Doina, Deputat PSD+PC Cristea 
Victor  

Suma alocată este insuficientă, din 
aceasta neputând fi asigurate 
fonduri pentru programe şi/sau 
programe destinate dezvoltării, 
modernizării serviciilor publice 
pentru comunităţile locale, ci doar 
cheltuieli de funcţionare a 
autorităţilor publice locale.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

864.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune introducerea unei pozitii 
noi, respectiv nr. crt. 43 - Sectorul 2 
al municipiului Bucureşti cu suma 
de 30.014 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
 

La nivelul  Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti au fost 
demarate o serie de investiţii  de 
interes public, prin care dorim să 
asigurăm  un progres social, 
respectarea mediului înconjurător, 
iar politica socială să sprijine 

Potrivit prevederilor art.33 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale,  
cu modificările şi completările 
ulterioare, prin legea bugetului 
de stat se aprobă sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
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Autor: Senator PDL - Anca Daniela 
Boagiu  

performanţa economică. pentru echilibrarea bugetelor 
locale repartizate numai pe 
judeţe. Pentru sectoarele 
municipiului Bucureşti şi 
municipiul Bucureşti nu se alocă 
astfel de sume. 

865.  Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2009    

Se propune introducerea poziţiei 
nr.43 „Sectorul 2 al Municipiului 
Bucureşti cu suma de 30.014 mii lei” 
 
Autor:Deputat Pop Georgian - PSD 

Finanţare investiţii de interes 
public: 

- 23.552 mii lei – Sediu 
Poliţie Comunitară Sector 2, 
Bucureşti – Zona Baicului 

- 4. 914 mii lei – Căsuţa cu 
zâmbete – Complex de servicii 
pentru copilul cu handicap 

- 830 mii lei – Complex de 
Servicii pentru Persoane Adulte cu 
Handicap cu Abilitate Ridicată din 
punct de vedere al Autonomiei 
Personale 

- 718 mii lei – Consolidarea 
şi modernizarea Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihică Balotului (Corp A) 

-  

Potrivit prevederilor art.33 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale,  
cu modificările şi completările 
ulterioare, prin legea bugetului 
de stat se aprobă sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale repartizate numai pe 
judeţe. Pentru sectoarele 
municipiului Bucureşti şi 
municipiul Bucureşti nu se alocă 
astfel de sume. 

866.  Anexa nr.7 Comisiile pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului –volumul C, 
pozitiile  853-916 

  

867.  Anexa nr.7  Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile: 

39-52, 66, 68, 77, 78, 82, 96-98, 
114, 115, 157-159, 164, 165, 182, 
213-218, 240, 252, 253, 254, 279, 
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280, 285-288, 310, 311, 326, 327, 
332, 333, 335, 336, 339, 341-343, 
348, 350, 352, 354, 357, 358-360, 
428, 430, 431, 432, 437, 438, 447, 
466, 473, 481, 500, 511, 539-559, 
565, 576, 579, 580, 586, 587, 595, 
604, 607, 608, 610, 614, 620-623, 
625, 628, 633, 634, 644, 645, 662, 
666, 668-670, 972, 682, 683, 690, 
708, 738, 772, 773, 821, 842-844, 
887, 893, 894, 909, 930, 935, 939, 
945, 950, 956, 967, 973, 974, 983, 
999, 1007, 1017, 1018, 1024, 1028, 
1038, 1041-1043, 1045, 1150, 1151, 
1169, 1171, 1176, 1537. 

868.  Anexa nr.8 – Numărul maxim de 
posturi finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult, pe anul 2009 

Se propune suplimentarea nunărului 
de posturi pentru personalul 
neclerical la judeţul Arad, nr.crt.2, 
cu  3 posturi, de la 428 posturi la 431 
posturi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

Insuficienţa posturilor finanţate 
pentru personalul neclerical angajat 
în unităţile de cult pe anul 2008, 
posturi necesare pt. buna 
desfăşurare a activităţilor din 
instituţiile de cult recunoscute;1 
post Parohia Evanghelica Luterana 
Nadlac, 1 post Parohia Romano 
Catolica Nadlac, 1 post Parohia 
Penticostala Nadlac 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în bugetul de stat se utilizează 
pentru finanţarea unor acţiuni  
urgente sau  neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar; 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Ministerul Culturii, şi 
Patrimoniului Naţional urmează 
să iniţieze un proiect de act 
normativ de modificare a 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, care să dea 
posibilitatea autorităţilor 
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administraţiei publice locale de a 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din bugetele locale. 

869.  Anexa nr.8 – Numărul maxim de 
posturi finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult, pe anul 2009 

Se propune suplimentarea numărului  
de posturi pentru personalul 
neclerical la judeţul Bacău, nr. crt. 4,  
cu 44 posturi, de la 456 posturi la 
500 posturi.  
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 

Existenţa unui număr de 217 salari
care funcţionează în unităţile de c
din judeţul Bacău pentru care nu exi
susţinere financiară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare pentru posturile 
suplimentate, aşa cum prevede 
art. 138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Ministerul Culturii, şi 
Patrimoniului Naţional urmează 
să iniţieze un proiect de act 
normativ de modificare a 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, care să dea 
posibilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale de 
a aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din bugetele locale. 

870.  Anexa nr.8 – Numărul maxim de 
posturi finanţat pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult, pe anul 2009 

Se propune suplimentarea nunărului 
de posturi pentru personalul 
neclerical la judeţul Bihor, nr.crt.5, 
cu 5 posturi, de la 867 posturi la 872 

Insuficienţa posturilor finanţate 
pentru personalul neclerical angajat 
în unităţile de cult pe anul 2009, 
posturi necesare pt. buna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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posturi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi 

desfăşurare a activităţilor din 
instituţiile de cult recunoscute;2 
posturi pt Episcopia Greco Catolica 
Oradea, 1 post Parohia Romana 
Catolica Oradea, 2 posturi Parohia 
Romano –Catolica Serani, com 
Borod 
 
 
 

în bugetul de stat se utilizează 
pentru finanţarea unor acţiuni  
urgente sau  neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar; 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Ministerul Culturii, şi 
Patrimoniului Naţional urmează 
să iniţieze un proiect de act 
normativ de modificare a 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, care să dea 
posibilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale de 
a aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din bugetele locale. 

871.  Anexa nr.8 – NUMĂRUL MAXIM 
DE POSTURI finanţat pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult, pe anul 2009 

Se propune suplimentarea nunărului 
de posturi cu la judeţul Sălaj, 
nr.crt.33 cu  35 , adică de la 530 
posturi la 585 posturi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul deputat PSD Iuliu 
Nosa 
 

Asigurarea funcţionării 
corespunzătoare a Episcopiei 
Sălajului , nou înfiinţată. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în bugetul de stat se utilizează 
pentru finanţarea unor acţiuni  
urgente sau  neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar; 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Ministerul Culturii, şi 
Patrimoniului Naţional urmează 
să iniţieze un proiect de act 
normativ de modificare a 
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Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, care să dea 
posibilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale de a 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din bugetele locale. 

872.  Anexa nr.8 – NUMĂRUL MAXIM 
DE POSTURI finanţat pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult, pe anul 2009 

Se propune suplimentarea nunărului 
de posturi cu la judeţul Sălaj, 
nr.crt.33 cu  20 , adică de la 530 
posturi la 550 posturi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: domnul deputat UDMR 
Seres Denes 
 

Suplimentarea posturilor este 
necesară funcţionării parahiilor cu 
număr mic de enoriaşi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în bugetul de stat se utilizează 
pentru finanţarea unor acţiuni  
urgente sau  neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar; 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Ministerul Culturii, şi 
Patrimoniului Naţional urmează 
să iniţieze un proiect de act 
normativ de modificare a 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, care să dea 
posibilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale de a 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din bugetele locale. 

873.  Anexa nr.8 – NUMĂRUL MAXIM Se propune suplimentarea nunărului Insuficienţa posturilor finanţate Se propune respingerea 
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DE POSTURI finanţat pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult, pe anul 2009 

de posturi pentru personalul 
neclerical la judeţul Sălaj, nr.crt.33 
cu 2 posturi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Merka Adrian 
Miroslav – Minorităţi  

pentru personalul neclerical angajat 
în unităţile de cult pe anul 2009, 
posturi necesare pt. buna 
desfăşurare a activităţilor din 
instituţiile de cult recunoscute; 2 
posturi pentru Parohia Romano 
Catolica Fagetu, com Plopis 
 

amendamentului întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în bugetul de stat se utilizează 
pentru finanţarea unor acţiuni  
urgente sau  neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar; 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Ministerul Culturii, şi 
Patrimoniului Naţional urmează 
să iniţieze un proiect de act 
normativ de modificare a 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, care să dea 
posibilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale de a 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din bugetele locale. 

874.  Anexa nr.8 – NUMĂRUL MAXIM 
DE POSTURI finanţat pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult, pe anul 2009 

Se propune suplimentarea pentru 
judetele Botosani, Iasi si Neamt a 
numarului de posturi, cu cate 30 de 
posturi pentru fiecare judet, astfel: 
 
  7. Botosani    304 
24. Iasi            750 
29. Neamt       960 
 
Sursa de finantare: din sumele 
alocate Ministerului Culturii, şi 

Numarul personalului care isi 
desfasoara activitatea in 
asezamintele monahale, manastiri si 
schituri este insuficient, iar 
posibilitatile de finantare proprie 
sunt reduse. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- nu se mentioneaza poziţiile 
bugetare din bugetul 
Ministerului Culturii, şi 
Patrimoniului Naţional, de la 
care se propune finanţarea 
posturilor suplimentate. Prin 
proiectul de buget al 
Ministerului Culturii, şi 
Patrimoniului Naţional pe anul 
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Patrimoniului Naţional la titlul “Alte 
cheltuieli”. 
Autori: domnul senator Marcu 
Gheorghe - PSD 

2009 au fost prevazute fonduri la 
nivelul corespunzator  pentru a 
asigura functionarea in conditii 
normale a institutiei. 

875.  Anexa nr.8 – NUMĂRUL MAXIM 
DE POSTURI finanţat pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult, pe anul 2009 

Se propune suplimentarea nunărului 
de posturi la judeţul Teleorman, 
nr.crt.36 cu 15 posturi , adică de la 
330 posturi la 345 posturi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Senator Mocanu Alexandru – 
PDL  

Se solicită suplimentarea posturilor 
pentru personalul neclerical angajat 
în unităţile cultului ortodox din 
cadrul Episcopiei Alexandriei şi 
Teleormanului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în bugetul de stat se utilizează 
pentru finanţarea unor acţiuni  
urgente sau  neprevăzute apărute 
in timpul exerciţiului bugetar; 
- bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Ministerul Culturii, şi 
Patrimoniului Naţional urmează 
să iniţieze un proiect de act 
normativ de modificare a 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare, care să dea 
posibilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale de a 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din bugetele locale. 

876.  Anexa nr.8 Comisia pentru drepturile omului, 
culte si problemele minoritatilor 
nationale – volumul D, pozitiile 405-
413 

  

877.  Anexa nr.8 Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitia 928. 
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878.  Anexa nr.10/01 – Bugetul fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate SINTEZA fondurilor pe 
surse şi pe titluri de cheltuieli pe 
anii 2007-2012 

Se propune păstrarea cuantumului 
sumei alocate pentru asistenţa 
medicală primară la nivelul din anul 
2008 ajustat cu indicele de inflaţie de 
5%. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuire 
FUNASS sau diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale în 
limitele prevăzute în anul 2008. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul senator Liviu 
Câmpanu (Grup Parlamentar al PNL)

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
 
Motivaţia respingerii: 
Sumele ce urmează a fi colectate în 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi 
cealaltă sursă de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
 

Suntem de acord cu respingerea 
amendamentului întrucât, 
reducerea fondurilor destinate 
activităţii Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2009 ar 
periclita misiunea acestei 
instituţii de a pune la dispoziţia 
Preşedintelui României a 
serviciilor necesare exercitării 
prerogativelor şi îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin, potrivit 
Constituţiei României şi a altor 
legi. 
De asemenea, diminuarea 
bugetului acestei instituţii ar crea 
dificultăţi în susţinerea 
activităţilor şi acţiunilor din 
programul Preşedintelui 
României în domeniul politicii 
externe şi al relaţiilor interstatale 
ale României, impietând astfel 
obţinerea unor performanţe 
diplomatice şi economice 
deosebite.  
Nu se precizează de unde se face 
redistribuirea sumei pentru 
„Asistenţa medicală primară” – 
paragraf de la subcapitolul 
„Servicii medicale în ambulator” 
în cadrul bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate; repartizarea 
cheltuielilor din bugetul 
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Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate s-a 
făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit  priorităţilor 
stabilite de acesta pe anul 2009 
 

879.  Anexa nr.10/02 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
pe capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2007-
2009  

Se propune diminuarea sumei pentru 
anul 2009 la Capitolul 6605, 
Subcapitolul 01 „Administratie 
centrala”, de la 166.116 mii lei la 
83.058 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi senator PNL – 
Minerva Boitan 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Propunem scădere cu 50% a sumei 
propuse pentru 2009. 
Motivarea acestui amendament este 
dată de descentralizarea propusă în 
Programul de Guvernare şi limitări 
ale Bugetului de Stat, Fondului 
Naţional Unic de Asigurǎri Sociale 
de Sǎnǎtate şi Bugetului Casei 
Naţionale de Sănătate 
Motivaţia respingerii: 
Propunerea de diminuare a 
cheltuielilor de administraţie a 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi ale Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate 
ar crea grave distorsiuni în 
funcţionarea sistemului asigurărilor 
sociale de sănătate 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate 
s-a făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit  priorităţilor 
stabilite de acesta pe anul 2009. 
 

880.  Anexa nr.10/02 – Casa Nationala Se propune suplimentarea sumei Propunem creştere cu 20% a sumei Se propune respingerea 
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de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
pe capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2007-
2009 

pentru anul 2009 la Capitolul 6605, 
Subcapitolul 03, Paragraf 05 
„Dispozitive si echipamente 
medicale”, de la 96.200 mii lei la 
115.440 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: formele de 
finanţare propuse în Bugetul de Stat 
pe acest domeniu, respectiv în 
Fondul Naţional Unic de Asigurǎri 
Sociale de Sǎnǎtate şi Bugetul Casei 
Naţionale de Sănătate 
 
Autor: Senator PNL – Minerva 
Boitan 

propuse pentru 2009. 
Motivarea acestui amendament se 
datorează solicitărilor  în continuă 
creştere şi care necesită finanţare 

amendamentului întrucât nu se 
prevede concret sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. 
 
Repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate 
s-a făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit  priorităţilor 
stabilite de acesta pe anul 2009. 
 
 

881.  Anexa nr.10/02 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
pe capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2007-
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009 la Capitolul 6605, 
Subcapitolul 04, Paragraf 01 
„Asistenţă medicală primară”, de 
la 864.078 mii lei la 1.296.117 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Asigurǎrilor Sociale de Sǎnǎtate şi 
din bugetul Casei Naţionale de 
Sănătate 
 
Autor: Senator PNL – Minerva 
Boitan 

Propunem creşterea cu 50% a 
sumei propuse pentru 2009 
Asistenţa medicalǎ primarǎ acoperǎ 
cea mai mare parte a asistenţei 
medicale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
prevede concret sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. 
 
Repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate 
s-a făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de 
credite, fundamentate potrivit  
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 

882.  Anexa nr.10/02 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
pe capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009 la Capitolul 6605, 
Subcapitolul 04, Paragraf 02 
„Asistenţă medicală pentru 

Creşterea cu 20% a sumei propu
pentru 2009  
Este necesară dezvoltarea asistenţei 
medicale în ambulator. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
prevede concret sursa de 
acoperire a plusului de 
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alineate, dupa caz pe anii 2007-
2009 

specialitati clinice”, de la 362.600 
mii lei la 435.120 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Asigurǎrilor Sociale de Sǎnǎtate şi 
din bugetul Casei Naţionale de 
Sănătate 
 
Autor: Senator PNL – Minerva 
Boitan 

cheltuieli. 
 
Repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate 
s-a făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit  priorităţilor 
stabilite de acesta pe anul 2009. 
 

883.  Anexa nr.10/02 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
pe capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2007-
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009 la Capitolul 6605, 
Subcapitolul 04, Paragraf 03 
„Asistenţă medicală 
stomatologica”, de la 68.440 mii lei 
la 88.972 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Asigurǎrilor Sociale de Sǎnǎtate şi 
din bugetul Casei Naţionale de 
Sănătate 
 
Autor: Senator PNL – Minerva 
Boitan 

Propunem creşterea cu 30% a 
sumei propuse pentru 2009. 
Este necesar dezvoltarea asistenţei 
medicale în ambulator. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
prevede concret sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. 
 
Repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate 
s-a făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de 
credite, fundamentate potrivit  
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 

884.  Anexa nr.10/02 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
pe capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2007-
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009 la Capitolul 6605, 
Subcapitolul 04, Paragraf 04 
„Asistenţă medicală pentru 
specialitati paraclinice”, de la 
344.836 mii lei la 517.254 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Asigurǎrilor Sociale de Sǎnǎtate şi 

Propune creşterea cu 50% a sum
propuse pentru 2009 
Este necesar dezvoltarea asistenţei 
medicale în ambulator. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
prevede concret sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. 
 
Repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate 
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din bugetul Casei Naţionale de 
Sănătate 
 
Autor: Senator PNL – Minerva 
Boitan 

s-a făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit  priorităţilor 
stabilite de acesta pe anul 2009. 
 

885.  Anexa nr.10/02 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
pe capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2007-
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009 la Capitolul 6605, 
Subcapitolul 05  „Servicii de 
urgenţă prespitaliceşti şi transport 
sanitar”, de la 556.083 mii lei la 
611.691,3 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Asigurǎrilor Sociale de Sǎnǎtate şi 
din bugetul Casei Naţionale de 
Sănătate, respectiv veniturile care vin 
la serviciile de urgenţă 
prespitaliceşti. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi senator PNL – 
Minerva Boitan 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Propunem creşterea cu 10% a 
sumei propuse pentru 2009. Este 
necesar să acoperim  integral 
cheltuielile cu serviciile de urgenţǎ. 
 
Motivaţia respingerii: 
Sumele ce urmează a fi colectate în 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate nu sunt 
acoperitoare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
prevede concret sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. 
 
Repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate, 
pe subcapitole de cheltuieli, s-a 
făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit  priorităţilor 
stabilite de acesta pe anul 2009. 
 

886.  Anexa nr.10/02 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
pe capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2007-
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009 la Capitolul 6605, 
Subcapitolul 07  „Îngrijiri medicale 
la domiciliu”, de la 16.700 mii lei la 
18.370 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul Naţional 
Unic de Asigurǎri Sociale de 
Sǎnǎtate şi Bugetul Casei Naţionale 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Propunem creşterea cu 10% a 
sumei propuse pentru 2009. 
Ingrijirea medicalǎ la domiciliu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
prevede concret sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. 
 
Repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate, 
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de Sănătate. 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi senator PNL – 
Minerva Boitan 

reprezintǎ o alternativǎ pentru 
internarea nejustificatǎ din punct de 
vedere medical. 
 
Motivaţia respingerii: 
Sumele ce urmează a fi colectate în 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate nu sunt 
acoperitoare  
 

pe subcapitole de cheltuieli, s-a 
făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit  priorităţilor 
stabilite de acesta pe anul 2009. 
 

887.  Anexa nr.10/03 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anii 2007-
2012 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009 la Capitolul 6605, 
Subcapitolul 04, Paragraf 04 
„Asistenţă medicală pentru 
specialitati paraclinice”, de la 
344.863 mii lei la 603.194 mii lei. 
Suplimentare cu suma de 258.331mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Îmbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi senator PNL – 
Minerva Boitan 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Menţinerea bugetului destinat 
asistentei medicale pentru 
specialităţi paraclinice la nivelul 
anului 2008 Scăderea acestui buget 
va reduce accesibilitatea pacienţilor 
la diagnostic paraclinic in 
ambulatoriu ducând la creşterea 
adresabilităţii in unităţile cu paturi, 
crescând internările nejustificate 
din punctul de vedere al gravităţii 
bolii. 
Motivaţia respingerii: 
Sumele ce urmează a fi colectate în 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate nu sunt 
acoperitoare  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- repartizarea cheltuielilor din 
bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate, 
pe subcapitole de cheltuieli, s-a 
făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit  priorităţilor 
stabilite de acesta pe anul 2009. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât   la 
dimensionarea veniturilor 
bugetului Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate 
este previzionat în principal din 
contribuţiile de asigurări sociale 
de sănătate care au fost 
dimensionate în funcţie de cotele 
de contribuţii şi de gradul de 
colectare a veniturilor. 
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888.  Anexa nr.10/02 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
pe capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2007-
2009 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru anul 2009 la Capitolul 6605, 
Subcapitolul 04, Paragraf 01 Servicii 
medicale în ambulatoriu/Asistenţă 
medicală primară, de la 864.078 mii 
lei la 1.116.520 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori:  Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnii deputaţi 
UDMR Derzsi Akos, Lakatos Petru, 
Pető Csilla, Erdei-Dolóczki István, 
Lakatos Petru 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Sistemul de sănătate a fost 
conceput ca având în centrul său 
pacientul cu nevoile sale de 
asigurare a stării de sănătate, iar 
aici medicii de familie sunt cei care 
duc în mare parte greutăţile 
sistemului. În prezent a fost pus în 
evidenţă un deficit de 4.000 de 
medici, aşadar oricum sistemul 
primar este mult subfinanţat, şi în 
cazul în care nu se vor găsi 
resursele pentru completarea 
necesarului de medici, cheltuieli 
suplimentare se vor regăsi în 
sistemul de urgenţă, cu efecte însă 
devastatoare asupra stării de 
sănătate a populaţiei private de 
asistenţa unor medici de familie. 
 
Motivaţia respingerii: 
Sursa de finanţare solicitată nu este 
acoperitoare. 
Suplimentarea solicitată nu se 
justifică. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât  
fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului nu poate fi 
utilizat pentru suplimentarea 
cheltuielilor bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări de 
sănătate, care este un fond 
special. 
 De asemenea, repartizarea 
cheltuielilor pe subcapitole s-a 
făcut potrivit propunerii  
ordonatorului principal de 
credite, potrivit priorităţilor 
stabilite de acesta pe anul 2009. 
 
 

889.  Anexa nr.10/03 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 

 
Amendament admis de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Anexa 
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fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anii 2007-
2012 

66.05 Su bcapitolul 03 Paragraf 03 
Materiale sanitare specifice utilizate 
in programele naţionale cu scop 
curativ de la suma propusa de 
116.358 mii lei la suma de 129.157 
mii lei. Suplimentare  cu suma de 
12.799 mii lei. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Turismului 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi  
Deputat PNL: Horia Cristian 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
Deputat PNL: Cristina Dobre 
Deputat PNL: Claudiu Taga 
Deputat PNL: Horj Pavel 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Materialele sunt destinate 
programelor naţionale de 
cardiologie si de protezare in 
ortopedie. Majorarea bugetului se 
face cu 11% reprezentând 
devalorizarea RON in raport cu 
moneda europeana, întrucât toate 
aceste materiale sunt de import. 
 

nr.10/03 se referă la bugetul 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi 
este gestionat de Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate şi nu 
reprezintă bugetul Ministerului 
Sănătăţii. 
Repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 
 
Referitor la sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere întrucât  
în bugetul Ministerului 
Turismului pe anul 2009  din 
suma de 312.573 mii lei propusă 
pentru  Programul de dezvoltare 
a produselor turistice 302.573 
mii lei reprezintă proiecte de 
investitii în turism ale 
autorităţilor publice locale, 
acţiune nouă începută în luna 
decembrie a anului 2008, în baza 
art.39(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în România, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

890.  Anexa nr.10/03 – Casa Nationala Se propune suplimentarea bugetului  Se propune respingerea 
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de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anii 2007-
2012 

Ministerului Sănătăţii la capitolul 
66.05 Subcapitolul 06 Paragraf 01 
„Spitale generale” de la suma 
propusa de 6.514.400 mii lei la suma 
de 7.522.038 mii lei. Suplimentare 
cu suma de 1.007.638 mii lei. 
 
Sursa de finantare: Îmbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi  
Deputat PNL: Horia Cristian 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
Deputat PNL: Cristina Dobre 
Deputat PNL: Claudiu Taga 
Deputat PNL: Horj Pavel 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Menţinerea bugetului destinat 
spitalelor generale la nivelul anului 
2008. Scăderea acestui buget va 
reduce accesibilitatea pacienţilor la 
diagnostic si tratament in unităţile 
cu paturi. In execuţia bugetara a 
spitalelor generale managerii sunt 
obligaţi sa achite cu prioritate 
cheltuielile cu utilităţile, apoi 
drepturi salariale, si hrana 
pacienţilor. Reducerea bugetului va 
afecta achiziţia de medicamente si 
materiale sanitare care in anul 2008 
a reprezentat intre 5% si 11% din 
bugetul spitalelor. Daca nu se va 
suplimenta bugetul aşa cum a fost 
solicitat prin prezentul amendament 
spitalele vor fi puse in situaţia de a 
nu mai achiziţiona medicamente si 
materiale sanitare. 
 

amendamentului întrucât Anexa 
nr.10/03 se referă la bugetul 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi 
este gestionat de Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate şi nu 
reprezintă bugetul Ministerului 
Sănătăţii. 
Referitor la sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere întrucât  
la dimensionarea veniturilor 
bugetului Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate 
este previzionat în principal din 
contribuţiile de asigurări sociale 
de sănătate care au fost 
dimensionate în funcţie de cotele 
de contribuţii şi de gradul de 
colectare a veniturilor. 
Repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 
 

891.  Anexa nr.10/03 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anii 2007-
2012 

Se propune diminuarea sumei alocate 
în anul 2009 la Capitol 6605/03/01 
cu suma de 150.000 lei.  
 
Sursa de finanţare: 
 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Eugen 
Nicolăescu Grupurile parlamentare 
reunite PNL 

 
 
Motivaţia respingerii: 
Sumele ce urmează a fi colectate în 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi 
celelalte surse de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
 

priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 

892.  Anexa nr.10/03 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anii 2007-
2012 

Se propune diminuarea sumei alocate 
în anul 2009 la Capitol 6605/03/04 
cu suma de 100.000 lei.  
 
Sursa de finanţare: 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Eugen 
Nicolăescu Grupurile parlamentare 
reunite PNL 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
 
Motivaţia respingerii: 
Sumele ce urmează a fi colectate în 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi 
celelalte surse de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 

893.  Anexa nr.10/03 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anii 2007-
2012 

Se propune diminuarea sumei alocate 
în anul 2009 la Capitol 
6805/57/02/01 cu suma de 100.000 
lei.  
 
Sursa de finanţare: 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
 
Motivaţia respingerii: 

Propunem  respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. 
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sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Eugen 
Nicolăescu Grupurile parlamentare 
reunite PNL 

Sumele ce urmează a fi colectate în 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi 
celelalte surse de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
 

894.  Anexa nr.10/03 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anii 2007-
2012 

Se propune diminuarea sumei 
prevăzute în anul 2009 la Capitol 
9905 – Excedent bugetar cu suma de 
300.000 lei.  
 
Sursa de finanţare: 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Eugen 
Nicolăescu Grupurile parlamentare 
reunite PNL 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
 
 
Motivaţia respingerii: 
Sumele ce urmează a fi colectate în 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi 
celelalte surse de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
 

Propunem  respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
priorităţilor stabilite de acesta pe 
anul 2009. Excedentul bugetului 
se calculează în funcţie de 
venituri la a căror dimensionare 
s-a avut în vedere în principal 
nivelul cotelor de  contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate şi 
gradul de colectare, precum şi 
indicatorii macroeconomici 
prognozaţi. Totodată se ia în 
calcul şi fondul de rezervă  
stabilit în cotă de 1% din sumele 
constituite anual la nivelul Casei 
Naţionale de Asigurări de 
Sănătate. 

895.  Anexa nr.10/03 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anii 2007-
2012 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Capitol 6605/04/01 cu 
suma de 615.000 lei.  
 
Sursa de finanţare: 
- 300.000 mii lei redistribuire 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 

Se respingee amendamentul, 
întrucât: Reducerea fondurilor 
destinate activităţii 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2009 ar periclita misiunea 
acestei instituţii de a pune la 
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FNUASS; 
- 10.000 mii lei – de la Administraţie 
Prezidenţială 
(Cap. 5000 /20, anexa 3 / 01 /01) 
- 5.000 mii (de la Camera 
Deputaţilor, cap. 5100, /70 / Anexa 
3/03/01) 
- 300.000 mii lei (redistribuire 
Capitol 9905 – Excedent) 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Eugen 
Nicolăescu Grupurile parlamentare 
reunite PNL 

 
 
Motivaţia respingerii: 
Sumele ce urmează a fi colectate în 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi 
celelalte surse de finanţare nu sunt 
acoperitoare. 
 

dispoziţia Preşedintelui 
României a serviciilor necesare 
exercitării prerogativelor şi 
îndeplinirii atribuţiilor care îi 
revin, potrivit Constituţiei 
României şi a altor legi. 
Totodată, bugetul Camerei 
Deputaţilor pe anul 2009 a fost 
dimensionat în funcţie de 
necesităţile de finanţare a 
activităţii şi acţiunilor  
desfăşurate în anul 2009. 
De asemenea, bugetul Camerei 
Deputaţilor a fost aprobat în 
conformitate cu prevederile 
art.64(1) din Constituţia 
României, revizuită. 
 Nu este o concordanţă între 
ordinul de mărime al  sumei care 
se suplimentează, care este 
satbilită în lei, iar sumele de la 
sursa de finanţare sunt în mii lei. 
De asemenea, nu se precizează 
concret de unde se face 
redistribuirea din bugetul 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate. 
 
 

896.  Anexa nr.10/03 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anii 2007-

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
66.05 Subcapitolul 04 Paragraf 01 
„Asistenta medicala primara” de la 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Anexa 
nr.10/03 se referă la bugetul 
Fondului naţional unic de 
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2012 suma propusa de 864.078 mii lei la 
suma de 1.456.955 mii lei. 
Suplimentare cu suma de 592.877 
mii lei 
 
Sursa de finantare: Îmbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 
impozitelor la bugetul de stat  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi  
Deputat PNL: Horia Cristian 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
Deputat PNL: Cristina Dobre 
Deputat PNL: Claudiu Taga 
Deputat PNL: Horj Pavel 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Motivaţia admiterii: 
Menţinerea bugetului destinat 
asistentei medicale primare la 
nivelul anului 2008. 
 
Motivaţia respingerii: 
Sumele ce urmează a fi colectate în 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate nu sunt 
acoperitoare. 
 

asigurări sociale de sănătate, 
gestionat de Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate şi nu 
reprezintă bugetul Ministerului 
Sănătăţii. 
Referitor la sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere întrucât  
la dimensionarea veniturilor 
bugetului Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate 
s-au avut în vedere contribuţiile 
de asigurări sociale de sănătate 
stabilite în funcţie de cotele de 
contribuţii şi de gradul de 
colectare a veniturilor. 
Repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, în 
concordanţă cu priorităţile 
stabilite de acesta pe anul 2009. 
 

897.  Anexa nr.10/03 – Casa Nationala 
de Asigurări de Sănătate – Bugetul 
fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anii 2007-
2012 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
66.05 Subcapitolul 04 Paragraf 02 
„Asistenta medicala pentru 
specialităţi clinice” de la suma 
propusa de 362.000 mii lei la suma 
de 390.653 mii lei. Suplimentare cu 
suma de 28.653 mii lei 
 
Sursa de finantare: Îmbunătăţirea 
sistemului de colectare a taxelor şi 

Amendament respins de Comisia 
pentru sănătate publică din Senat 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie din Camera Deputaţilor 
 
Motivaţia admiterii: 
Menţinerea bugetului destinat 
asistentei medicale pentru 
specialităţi clinice la nivelul anului 
2008. Se stimulează tratamentul 
ambulatoriu al afecţiunilor cronice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Anexa 
nr.10/03 se referă la bugetul 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate,  
gestionat de Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate şi nu 
reprezintă bugetul Ministerului 
Sănătăţii. 
Referitor la sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere întrucât  
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impozitelor la bugetul de stat  
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
publică din Senat şi Comisia pentru 
sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor şi  
Deputat PNL: Horia Cristian 
Deputat PNL: Graţiela Gavrilescu 
Deputat PNL: Cristina Dobre 
Deputat PNL: Claudiu Taga 
Deputat PNL: Horj Pavel 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Scăderea acestui buget va reduce 
accesibilitatea pacienţilor la 
diagnostic si tratament in 
ambulatoriu ducând la creşterea 
adresabilităţii in unităţile cu paturi. 
 
Motivaţia respingerii: 
Sumele ce urmează a fi colectate în 
Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate nu sunt 
acoperitoare. 
 

la dimensionarea veniturilor 
bugetului Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate 
s-au avut în vedere contribuţiile 
de asigurări sociale de sănătate 
stabilite în funcţie de cotele de 
contribuţii şi de gradul de 
colectare a veniturilor. 
Repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole s-a făcut potrivit 
propunerii  ordonatorului 
principal de credite, în 
concordanţă cu priorităţile 
stabilite de acesta pe anul 2009. 
 

898.      
899.  Art. 27/anexa3/Cap. 7001/Grupa 70 Se propune suplimentarea cheltuielor 

de capital: 
 
1. Alimentare cu apa sat Cucuteni, 
comuna Motaieni 
Valoare – 50.000 lei 
2. Alimentare cu apa, comuna 
Pucheni 
Valoare – 100.000 lei 
3. Alimentare cu apa, satele Valeni si 
Mesteacan, comuna Valeni 
Dambovita 
Valoare – 100.000 lei 
4. Alimentare cu apa Uliesti 
Valoare – 100.000 lei 
5. Amenajare statie epurare 
 Oras Fieni 

localitatile mentionate nu dispun de 
retele de apa, iar unele dintre ele 
sunt lucrari incepute din anii 
anteriori. Administratiile locale nu 
dispun de fondurile necesare 
exacutarii acestor investitii. 
 
 

Se propune respincerea întrucut 
nu se precizezaă concret din 
bugetul cărui orodnator principal 
de credite urmează să se 
finantaze respectivele lucrări.  



 
 

Nr. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 758 -

Valoare – 100.000 lei 
6.Alimentare cu apa comuna Vladeni 
Valoare – 50.000 lei 
7. Refacere canal Joseni, comuna 
Pietrosita 
Valoare – 50.000 lei 
 
8. Continuare lucrari canalizare 
comuna Comisani 
Valoare – 50.000 lei 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva Bugetara la dispozitia 
Guvernului Cap. 5001, grupa 50, art. 
01 
 
Autori: 
 
Deputat Ana Gheorghe 
PSD+PC 
Deputat Stan Ion PSD+PC 
Senator Tutuianu Adrian 
PSD+PC 
Deputat Dumitru Ion PSD+PC 

900.  Anexa nr.10  Grup parlamentar PNL – volumul 
E, pozitiile 1538-1542, 1547-1551.. 

  

 


